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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO  

1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para prestação de serviços de 

gestão integrada, abrangendo os serviços de operação, manutenção e adequação evolutiva das 

unidades da Subsecretaria de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão - NA HORA, 

subordinado à Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS, nas condições 

estabelecidas neste documento e nos seus anexos, englobando: 

1.1.1. Prestação ininterrupta e sem prejuízo do funcionamento das unidades, dos serviços de 

gestão, recepção, informação, agendamento eletrônico, autoatendimento e atendimento 

presencial ao público nos órgãos parceiros; 

1.1.2. Fornecimento e reposição de uniformes e crachás à equipe da CONTRATADA e 

servidores das unidades; 

1.1.3. Realização de programa de formação e capacitação à equipe CONTRATADA, com 

preparação da infraestrutura e apoio logístico e operacional; 

1.1.4. Prestação de serviços de gestão e operacionalização de eventos externos, previamente 

programados, incluindo recepção, agendamento eletrônico, autoatendimento, 

atendimento presencial ao público dos órgãos parceiros e gerenciamento de filas; 

1.1.5. Sistema de gerenciamento de filas, instalações lógicas e físicas, infraestrutura de 

Tecnologia da Informação (TI), serviço de impressão e fornecimento de consumíveis de 

TI; 

1.1.6. Disponibilização, instalação, manutenção, substituição e operação dos softwares, 

hardwares, rede lógica e física, correspondentes ao parque tecnológico e demais 

equipamentos necessários à operação e gerenciamento de atendimento; 

1.1.7. Disponibilização de serviços de suporte e manutenção dos recursos de teleinformática, 

telefonia e informática para as unidades do NA HORA; 

1.1.8. Prestação de serviços de manutenção predial, com fornecimento de peças, 

equipamentos, materiais e mão de obra, sob demanda;  

1.1.9. Adequação evolutiva dos sistemas de ar condicionado instalados nas unidades, assim 

como sua manutenção preventiva e corretiva; 

1.1.10. Atualização e adequação da programação visual das unidades; 

1.1.11. Adequação evolutiva do mobiliário das unidades, visando sua renovação e 

padronização. 
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2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O NA HORA é um serviço de atendimento integrado, instituído por meio do Decreto n.º 22.125, 

de 11 de maio de 2001, que reúne num mesmo local os diversos órgãos prestadores de serviços 

públicos e privados, proporcionando a dinâmica e as flexibilidades necessárias ao atendimento, 

com foco principal no cidadão. 

2.2. Os serviços de atendimento ao cidadão se tornaram ainda mais indispensáveis com o advento 

da Lei n.º 12.527/2011, sendo que, em alguns países, o direito à informação é considerado um 

direito fundamental. Desse modo, para a garantia desse direito, os serviços prestados pelo NA 

HORA são essenciais e atendem ao art. 9º da referida lei, in verbis: 

Art. 9º O acesso a informações públicas será assegurado 

mediante: 

I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos 

e entidades do poder público, em local com condições 

apropriadas para:  

a) atender e orientar o público quanto ao acesso a 

informações;  

b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas 

respectivas unidades;  

c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a 

informações; e  

II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo 

à participação popular ou a outras formas de divulgação. 

2.3. Atualmente com 7 (sete) unidades - sendo elas em Brazlândia, Ceilândia, Gama, Riacho Fundo 

I, Rodoviária, Sobradinho e Taguatinga, o NA HORA atende cerca de 2 milhões de pessoas por 

ano, chegando a mais de 200 mil atendimentos mensais. As unidades de Brazlândia, Ceilândia, 

Rodoviária e Sobradinho estão instaladas em edifícios públicos e as demais em prédios 

alugados pela SEJUS. 

2.4. Na forma de condomínio, o NA HORA centraliza vários órgãos parceiros das esferas estaduais 

e federais, sendo assim, atrai uma grande parcela da população em busca da resolução de suas 

demandas. 

2.5. A presente contratação adota como base o Decreto Distrital n.º 39.978/2019, de 25 de julho de 

2019, que dispões sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da 

administração pública do Distrito Federal. 

2.6. Os serviços se enquadram na classificação de serviços comuns, por terem padrões de 

desempenho e qualidade concisos e objetivamente definidos neste documento, em 

conformidade com as especificações usuais praticadas no mercado, além de serem facilmente 

prestados por diversas empresas do ramo, atendendo, dessa forma, às exigências contidas na 

Lei n.º 10.520/2002, no Decreto n.º 5.450/2005 e Decreto nº 23.460/2002. 
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2.7. O Decreto n.º 3.555/2000, por sua vez, introduziu a modalidade pregão quando aprovou o 

Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e 

serviços comuns. 

2.8. A gestão integrada se explica pela a dinâmica interna de cada unidade e desgaste dos 

equipamentos em função da quantidade de atendimentos diários realizados pelo NA HORA. O 

constante aprimoramento do layout das unidades e a necessidade de adequações às normas de 

acessibilidade (NBR 9050) e de padronização dos elementos de programação visual e 

mobiliário das unidades do NA HORA tornam necessária a aquisição e instalação de mobília 

nova e das placas de identificação internas e externas das unidades do NA HORA. 

2.9. A contratação da gestão integrada traz economia de escala e diminui os riscos de fechamento 

das unidades por tempo demasiado nas atividades de adequação evolutiva, que envolvem 

mudanças de layout com instalação de mobiliário e divisórias novas, serviços de adequação das 

instalações elétrica e lógica, instalação de programação visual e retirada e recolocação dos 

computadores nos postos de atendimento. 

3. DO NA HORA 

3.1. O NA HORA dispõe de um modelo de atendimento integrado ao cidadão, que reúne num 

mesmo local diversos órgãos prestadores de serviços públicos e privados e proporciona a 

dinâmica e as flexibilidades necessárias ao atendimento, com foco principal no cidadão. 

Disponibiliza serviços essenciais à cidadania em locais estratégicos, de grande circulação de 

pessoas e de fácil acesso, com horário de atendimento ampliado, instalações físicas adequadas 

e confortáveis, funcionários prestativos e operacionalização de novas práticas, tecnologias e 

padrões de atendimento. 

3.2. O horário de atendimento ao público se dá no período compreendido entre 07h00 e 19h00, de 

segunda a sexta-feira, e entre 07h00 e 13h00 aos sábados. Nos eventos externos e itinerantes, 

os  horários de funcionamento serão fornecidos pela CONTRATANTE. 

3.3. O modelo integrado adotado pelo NA HORA é utilizado pela maioria das centrais de 

atendimento no Brasil, uma vez que facilita a imediata intervenção do Estado nas necessidades 

de atendimento público ao cidadão. A base de sustentação do NA HORA é a continuidade dos 

serviços ofertados, bem como a operação e a manutenção de um conjunto de ferramentas para 

gestão das unidades de atendimento. 

3.4. Atualmente, esse modelo de atendimento no Distrito Federal está representado por unidades do 

NA HORA já implantadas e em pleno funcionamento nas regiões administrativas de Ceilândia, 

Rodoviária do Plano Piloto, Gama, Sobradinho, Taguatinga, Riacho Fundo, Brazlândia, além 

da Unidade Central do NA HORA e da nova Central de Perícias, que atualmente está em fase 



 

6 
 

de implantação. Novas unidades podem ser implantadas neste modelo. Cerca de 2 milhões de 

pessoas por ano são atendidas, chegando a mais de 200 mil atendimentos mensais médios. 

 

4. DA CENTRAL DO NA HORA 

4.1. O modelo adotado busca permitir que, embora as unidades possam ser medidas individualmente 

quanto aos respectivos índices de qualidade e desempenho, o NA HORA possua uma gestão 

centralizada, responsável pelas estratégias globais e pelos aspectos gerenciais e operacionais 

comuns. O gerenciamento central deverá ser operacionalizado pela CONTRATADA, com 

gestão do NA HORA. 

4.2. DA CENTRAL DO NA HORA 

4.2.1. A Central do NA HORA é composta pelo Gabinete, Coordenações e Diretorias, todos 

subordinados ao NA HORA, tem a função de acompanhar a execução integral dos 

serviços da CONTRATADA e contempla os seguintes macromódulos funcionais e 

operacionais, disponibilizados pela CONTRATADA em termos de operacionalização e 

manutenção: 

4.2.1.1. ACOMPANHAMENTO DO GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO QUE 

SE REFERE A: 

4.2.1.1.1. Estabelecimento de política de recursos humanos adequada aos 

serviços a serem executados; 

4.2.1.1.2. Cadastramento dos empregados da CONTRATADA com definição e 

gerenciamento do acesso aos diversos sistemas computacionais. 

4.2.1.2. GERENCIAMENTO GERAL DAS UNIDADES DO NA HORA 

4.2.1.2.1. Análise e consolidação dos parâmetros de desempenho operacional 
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relativamente a todos os serviços prestados aos cidadãos em cada unidade do 

NA HORA e consolidado em nível central; 

4.2.1.2.2. Tratamento de ocorrências registradas em cada unidade do NA HORA 

e consolidado em nível central; 

4.2.1.2.3. Análise e avaliação do comportamento da demanda pelos serviços 

prestados em cada unidade do NA HORA, com desencadeamento das ações 

pertinentes em casos de constatação de desvios além dos níveis estabelecidos 

e consolidação global em nível central; 

4.2.1.2.4. Análise e avaliação da qualidade dos serviços prestados em cada 

unidade do NA HORA, com desencadeamento das ações pertinentes em casos 

de desvios além dos níveis estabelecidos e consolidação em nível central. 

4.2.1.3. GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 

4.2.1.3.1. Acompanhamento da dinâmica dos serviços prestados no NA HORA e 

disponibilizados pelos órgãos parceiros. 

4.2.1.3.2. Manutenção dos parâmetros de check-list nos procedimentos de 

triagem. 

4.2.1.3.3. Manutenção dos fluxos operacionais dos serviços devidamente 

atualizados de acordo com sua dinâmica para assegurar o pronto atendimento, 

definidos pelos órgãos parceiros. 

4.2.1.3.4. Normatização, otimização e aprimoramento de procedimentos 

empregados nas unidades do NA HORA, no intuito de racionalizar recursos 

na consecução das atividades. 

5. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Os serviços objetos deste Termo de Referencia deverão ser realizados nas unidades do Na Hora 

e Central, cujo endereço segue listado: 

NA HORA Brazlândia 

Endereço: Área 4, Lote 3, Setor Tradicional - Antiga Agência da Receita da  

 Secretaria de Fazenda, Brazlândia/DF 

 

NA HORA Ceilândia 

Endereço: Shopping Popular de Ceilândia – Piso Superior. 

QNM 11, Área Especial, Ceilândia Sul/DF 

 

NA HORA Gama 

Endereço:  Setor Central EQ 55/56 AE Leste – Gama/DF 

 

NA HORA Riacho Fundo 

 Endereço: Shopping Riacho Mall – 2º andar, QN 7, Área Especial 1 

– Riacho Fundo I/DF 
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NA HORA Rodoviária 

Endereço: Plataforma Inferior da Rodoviária do Plano Piloto - Brasília/DF 

 

NA HORA Sobradinho 

Endereço: Quadra 6, Área Especial 08 - Sobradinho/DF 

 

NA HORA Taguatinga 

Endereço: QS 03, LOTES 11, lojas 04/08 - Águas Claras/DF 

 

NA HORA Perícias 

  Endereço: Setor Comercial Sul, Quadra 04, Bloco A - Brasília/DF 

 

CENTRAL 

  Endereço: SAA, Estação Rodoferroviária, Ala Central - Brasília/DF 

 

5.2. Havendo a troca de endereço de alguma das unidades, por interesse da administração, a 

CONTRATADA será informada com antecedência mínima de 30 dias, devendo passar a prestar 

os serviços no novo endereço. 

6. PRECEITOS DOS PADRÕES DE ATENDIMENTO 

6.1. Os padrões de atendimento estabelecidos pelo NA HORA estão de acordo com as seguintes 

diretrizes: 

6.1.1. Capacitação contínua dos colaboradores, promovendo sempre que necessário, ou 

quando solicitado, cursos e treinamentos para qualificar toda a equipe do NA HORA. 

6.1.2. Atendimento na forma presencial e orientação no autoatendimento para o cidadão 

(computadores e totens). 

6.1.3. Aprimoramento da gestão da prestação de serviços públicos no Distrito Federal 

mediante a adoção do Modelo de Excelência em Gestão Pública nas unidades do NA 

HORA. 

6.1.4. Ampliação dos canais de comunicação entre o Governo do Distrito Federal e o cidadão 

para prestação de atendimento de alto padrão de qualidade, eficiência e rapidez. 

6.1.5. Elevação do índice de satisfação dos usuários atendidos nas unidades do NA HORA. 

6.1.6. Promoção da integração entre os órgãos parceiros que realizam atendimento direto à 

população do Distrito Federal, conforme Anexo 1.A - CADERNO DE RECEPÇÃO E 

ATENDIMENTO do Caderno de Especificações. 

6.1.7.  Conhecimento acerca da Carta de Serviços do NA HORA, conforme Anexo 1.A.2.13 

do Caderno de Especificações. 

6.1.8. Capacitação na prestação de atendimento à carta de serviços presenciais e de 

autoatendimento contemplados pelo NA HORA ao rol exemplificativo definido no 

Anexo 1.A.2 - DAS DIRETRIZES E ROTINAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS 
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UNIDADES DO NA HORA do Caderno de Especificações. 

7. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

7.1. RECEPÇÃO E ATENDIMENTO  

7.1.1. Prestação ininterrupta e sem prejuízo do funcionamento normal das unidades do NA 

HORA, bem como dos eventos itinerantes, dos serviços de gestão, recepção, 

informação, agendamento eletrônico, autoatendimento e atendimento presencial ao 

público nos órgãos parceiros;  

7.1.2. 7.1.2 Fornecimento e reposição de uniformes e crachás à equipe da CONTRATADA e 

servidores das unidades, cujo kit inicial deverá ser entregue completo após admissão do 

colaborador;  

7.1.3. Realização de programa de formação e capacitação à equipe CONTRATADA, com 

preparação da infraestrutura e apoio logístico e operacional para a realização do 

programa;  

7.1.4. Prestação de serviços de gestão abrangendo a operacionalização de serviços integrados 

dentro das unidades do NA HORA e em eventos externos, previamente programados, 

incluindo recepção, agendamento eletrônico, autoatendimento, atendimento presencial 

ao público dos órgãos parceiros e gerenciamento de filas, conforme especificações, 

condições e prazos constantes do Anexo 1.A - CADERNO DE RECEPÇÃO E 

ATENDIMENTO do Caderno de Especificações. 

7.2.  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

7.2.1. Disponibilização, manutenção, execução e operacionalização de serviços integrados 

nas unidades do NA HORA, incluindo gerenciamento de filas, instalações 

lógicas e físicas, infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI), serviço de 

impressão e fornecimento de consumíveis de TI, de acordo com as quantidades, 

periodicidade, especificações, obrigações e demais condições deste Termo de 

Referência e seus anexos;  

7.2.2. Disponibilização de todo material necessário à operação dos equipamentos, sistemas 

eletrônicos e computacionais, utilizados nos atendimentos normais e nos atendimentos 

de exceção (casos em que a condição física ou mental do cidadão requer tratamento 

especial e preferencial) e eventual contingência para a execução dos serviços 

contratados;  

7.2.3. Disponibilização, instalação, manutenção, substituição e operação 

dos softwares, hardwares, rede lógica e física, correspondentes ao parque tecnológico e 

demais equipamentos necessários à operação e gerenciamento de atendimento das 



 

10 
 

unidades do NA HORA, com transferência da titularidade do parque tecnológico à 

SEJUS, conforme Anexo 1.B - CADERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

do Caderno de Especificações;  

7.2.4. Disponibilização de serviços de suporte e manutenção dos recursos de teleinformática, 

telefonia e informática para as unidades do NA HORA;  

7.2.5. Manutenção dos demais equipamentos constantes no Anexo 1.B - CADERNO DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO do Caderno de Especificações.  

7.3.  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL  

7.3.1. Prestação de serviços de manutenção predial, com fornecimento de peças, 

equipamentos, materiais e mão de obra, sob demanda, conforme condições e 

especificações constantes neste Termo de Referência e seus Anexos;  

7.3.2. Caso haja bens móveis e equipamentos pré-existentes de propriedade do NA HORA, 

estes serão relacionados em conjunto com a CONTRATADA, que tem a 

responsabilidade de zelar e mantê-los em bom estado durante toda a vigência deste 

contrato.   

7.3.3. A CONTRATADA deverá manter a relação de bens móveis e equipamentos 

devidamente atualizada ao longo da vigência deste contrato, informando todas as 

alterações e substituições, sempre que solicitado pelo NA HORA.  

7.3.4. A CONTRATADA deverá manter total observância às disposições contidas 

no Anexo 1.C - CADERNO DE MANUTENÇÃO PREDIAL do Caderno de 

Especificações, tendo em vista a padronização de instalações e de serviços do NA 

HORA.  

7.4. MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO  

7.4.1. Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e adequação evolutiva, 

dos sistemas de ar condicionado instalados nas unidades do NA HORA, em observância 

às disposições contidas no Anexo 1.D - CADERNO DE MANUTENÇÃO DOS 

SISTEMAS DE AR CONDICIONADO do Caderno de Especificações.  

7.5. PROGRAMAÇÃO VISUAL  

7.5.1. Aquisição e instalação de material de sinalização para atualização e adequação da 

programação visual das placas de identificação externas e internas de 07 unidades 

existentes do NA HORA (Brazlândia, Taguatinga, Ceilândia, Gama, Riacho Fundo, 

Rodoviária e Sobradinho), além da unidade projetada para atendimento de perícias 

médicas, de acordo com a descrição, especificações e quantitativos  que seguem no 

quadro abaixo, em observância às disposições contidas no Anexo 1.E - CADERNO 

DE PROGRAMAÇÃO VISUAL do Caderno de Especificações.  
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7.6. MOBILIÁRIO  

7.6.1. Aquisição de materiais permanentes (mobiliário) para compor o patrimônio 

das unidades do NA HORA, conforme condições e especificações constantes neste 

Termo de Referência e em observância às disposições contidas no Anexo 1.F - 

CADERNO DE MOBILIÁRIO do Caderno de Especificações.  

8. VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 

8.1. Para alcançar o VALOR ESTIMADO da contratação, foram utilizados valores e preços oficiais 

dos órgãos e entidades competentes bem como a média ou mediana de valore praticados no 

mercado para os itens sem referência oficial, conforme demonstrado abaixo:  

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

Descrição VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

ATENDIMENTO E RECEPÇÃO   

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   

AR-CONDICIONADO   

PROGRAMAÇÃO VISUAL   

MOBILIÁRIO   

MANUTENÇÃO PREDIAL   

TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO   

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. Unidade Orçamentária: 44.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA. 

9.2. Programa de Trabalho: 14.122.6222.2989.0004 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 

ATENDIMENTO INTEGRADO – NA HORA. 

9.3. Natureza da Despesa:  33.90.39  

9.4. Fonte de Recursos: 100 – ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - TESOURO 

9.5. Esfera: 01. 

10. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS  

10.1. A contratada deverá apresentar amostra dos materiais especificados no Canderno de 

Programação Visual e Mobiliário, para a verificação da compatibilidade do item com as 

especificações constantes deste Termo de Referencia, em horário marcado, à Diretoria de 

Desenvolvimento e Implantação de Unidades (DIRDIMP) da Subsecretaria de da Subsecretaria 
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de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão, localizada à Estação Rodoferroviária 

ALA NORTE, Bairro SAIN, Brasília-DF. 

10.2. As amostras deverão estar acompanhadas de ficha técnica do produto/material ofertado, a qual 

deverá contemplar as características, especificações e matéria prima utilizada na fabricação do 

item.  

10.3. As amostras serão submetidas à aprovação mediante parecer técnico fundamentado, o qual 

avaliará sua adequação às especificações técnicas contidas neste documento, considerando, 

ainda, a qualidade e o uso a que se destinam. 

11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO E DOS SERVIÇOS 

11.1. Com o objetivo de verificar sua conformidade com as especificações constantes neste Termo 

de Referência, o recebimento dos bens será realizado provisoriamente, no ato da entrega, para 

posterior verificação da conformidade dos bens com as especificações constantes neste 

documento; 

11.2. A aceitação provisória dos equipamentos será feita por amostragem; 

11.3. Unidades de cada item contratado serão escolhidas para conferência dos requisitos deste termo 

de Referência; 

11.4. A quantidade de unidades a serem conferidas será definida pela CONTRATANTE no 

momento do recebimento; 

11.5. Será feita uma conferência simples para constatar que os equipamentos entregues estão de 

acordo com as especificações do Termo de Referência e de seus anexos: 

11.5.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade dos 

bens com as especificações constantes neste documento; imediatamente depois de 

efetuada a entrega do material, para efeito de posterior verificação da conformidade com 

as especificações e com a proposta; 

11.5.2. Definitivamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados a partir do 

recebimento provisório, após verificação de sua compatibilidade com as especificações 

descritas no Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, com as 

especificações descritas no Termo de Referência e sua consequente aceitação mediante 

emissão de Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes. 

11.6. A aceitação definitiva se dará após a conferência de todos os equipamentos entregues, que 

deverão estar em estrita observância às especificações do Edital; 

11.7. O aceite definitivo deverá ocorrer após ao  Período de Funcionamento Experimental - PFE. 

11.8. Durante o PFE será possível a verificação do correto funcionamento dos  equipamentos antes 

que seja emitida a aceitação final. 
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11.9. Durante esse período deverão ser retiradas todas as pendências de qualquer natureza que 

porventura existirem, sendo possível avaliar o desempenho dos equipamentos posterior emissão 

do Termo de Recebimento Definitivo. 

11.10. O Termo de Recebimento Definitivo - TRD será emitido pela Comissão de 

Fiscalização  após o efetivo término do Período de Funcionamento Experimental - PFE. 

11.11. O TRD não isenta a CONTRATADA das responsabilidades sobre o pleno 

funcionamento de todas as funcionalidade do equipamentos, estendendo-se ao longo do Período 

de Garantia. 

11.12. A embalagem deverá ser original do fabricante, atóxica, limpa e íntegra, ou seja, sem 

rasgos, sem amassados, sem trincas ou outras imperfeições. 

11.13. Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ser novos, não recondicionados 

e/ou remanufaturados, sem qualquer uso anterior, seguindo as especificações conforme o 

Anexo 1.B - CADERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO do Caderno de 

Especificações. 

11.14. Todos os equipamentos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, em 

caixas lacradas, de forma a permitir completa segurança durante o transporte, a modo de não 

afetar a identidade, qualidade e integridade dos equipamentos. 

11.15. Os ativos de rede necessários para ativação dos equipamentos, bem como o devido 

fornecimento de energia, ficarão a cargo da CONTRATANTE. 

11.16. Deverão ser observadas pela empresa fornecedora as condições de guarda e 

armazenamento dos produtos a fim de não haver a deterioração do material, conforme art.15, § 

7º, inc. III, da Lei n.º 8.666/93. 

11.17. Apresentar, no ato da entrega de cada parcela, impressos na nota fiscal, os números 

dos lotes, a quantidade do material contida em cada lote e a data de validade desses lotes. 

11.18. Os bens que forem entregues em desacordo com o especificado deverão ser 

substituídos pela CONTRATADA em até 05 (cinco) dias úteis e o seu descumprimento poderá 

acarretar sanções conforme previsto na legislação vigente.                                                   

11.19. Caso após o recebimento provisório constatar-se que os bens possuem vícios aparentes 

ou redibitórios ou estão em desacordo com as especificações ou a proposta, serão interrompidos 

os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanado o problema. 

11.20. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 

e segurança do serviço e/ou bem, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 

dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento. 

11.21. O recebimento dos bens deverá ser efetuado por comissão a ser designada pela 

Administração Pública, em remessa única, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, com o objetivo 
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de verificar sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência. 

11.22. Na rotulagem deverá constar o nome do objeto, n.º do item, data de fabricação, n.º do 

CNPJ, nome e endereço do fabricante/produtor, registro e dados do responsável técnico. 

12. PRAZOS DE EXECUÇÃO  

12.1. Os contratos decorrentes deste certame iniciam-se a partir da sua assinatura; 

12.2. A CONTRATADA deverá iniciar os serviços descritos neste Termo de Referência e seus 

anexos até o 15º (décimo quinto) dia útil após a assinatura do Contrato, observadas as condições 

e a legislação pertinente para a transposição dos empregados e demais obrigações, não sendo 

admitida a descontinuidade do serviço de atendimento do NA HORA; 

12.3. A CONTRATADA deverá apresentar um Plano de Transição e Plano de Operacionalização 

das unidades do NA HORA até o 15º (décimo quinto) dia após a assinatura do Contrato, 

improrrogáveis, que deverá ser aprovado pela CONTRATANTE; 

12.4. Após aprovação do Plano de Transição e do Plano de Operacionalização pela 

CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá inciar sua execução imediatamente após a 

emissão da ordem de serviço dada pela CONTRATANTE, obedecendo aos itens macros na 

ordem a seguir: 

12.4.1. Instalação da infraestrutura de TI; 

12.4.2. Adequações nos sistemas de ar-condicionado e na infraestrura das unidades, incluindo 

instalações elétricas e acessibilidade; 

12.4.3. Instalação de Mobiliário e Programação Visual por unidade. 

12.5. A não apresentação do Plano de Transição e do Plano de Operacionalização pela 

CONTRATADA implicará no inadimplemento completo do Contrato e na convocação do 

licitante remanescente. 

13. DOS SEGUROS 

13.1. A CONTRATADA contratará e manterá em vigor, ao longo do prazo da contratação, os 

seguintes contratos de seguro: 

13.1.1. Seguro de responsabilidade civil com cobertura de responsabilidade civil, cobrindo a 

CONTRATADA e a CONTRATANTE, bem como seus administradores, empregados, 

funcionários e prepostos, pelos montantes com que possam ser responsabilizados a título 

de danos materiais, pessoais e morais impostos a terceiros, usuários ou não, além de 

custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais 

ou morais, decorrentes da ação ou omissão de seus agentes na execução do contrato; 

13.1.2. Seguro para cobertura total de dano aos bens reversíveis e demais equipamentos da 

CONTRATADA, inclusive abrangendo a cobertura de riscos em face de caso fortuíto e 



 

15 
 

força maior, bem como roubo, furto, incêndio, raio, explosão, vendaval, descargas 

elétricas e outros acidentes. 

13.2. O seguro indicará como beneficiários a CONTRATADA, a CONTRATANTE, ou, conforme 

o caso indicar, os financiadores da CONTRATADA ou CONCESSIONÁRIA. 

13.3. Os limites globais de cobertura dos seguros deverão ser suficientes para a manutenção do 

objeto da contratação, bem como suficientes para a reposição dos bens reversíveis e demais 

equipamentos da CONTRATADA. 

13.4. Os seguros relativos ao Item 13.1. deverão estar contratados em, no máximo, 30 (trinta) dias 

da assinatura do contrato, ao passo que os SEGUROS referentes ao Item 13.1.2, deverão entrar 

em vigor 30 (trinta) dias antes do ínicio da operação das unidades do NA HORA, mantida a 

vigência destas apólices integralmente até o final do prazo do contrato, ressalvado o objeto 

específico referente à responsabilidade civil pela execução de obra que poderá ser encerrado 

em 12 (doze) meses após o término da implantação das unidades do NA HORA. 

13.5. As apólices dos seguros deverão ter prazo de vigência mínimo de 12 (doze) meses, estando a 

CONTRATADA obrigada a comprovar, em até 30 (trinta) dias da data término da vigência das 

apólices, a sua renovação integral pelo mesmo ou por período superior. 

13.6. A CONTRATADA deverá certificar à CONTRATANTE que as apólices dos seguros 

previstas neste contrato serão mantidas até o término do prazo contratual, ainda que necessitem 

de renovação periódica, sob pena de declaração de caducidade da CONTRATADA. 

13.7. Nas apólices de seguros deverá constar a obrigação das seguradoras de informar, 

imediatamente, à CONTRATADA e à CONTRATANTE, as alterações nos contratos de 

seguros, principalmente as que impliquem o cancelamento total ou parcial do(s) seguro(s) 

contratado(s) ou redução das importâncias seguradas. 

13.8. A atualização do valor do contrato para determinação dos limites de cobertura dos seguros de 

que trata o Item 13.1.2, será realizada por meio da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo – IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, contado da data de assinatura do contrato. 

13.9. A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias de seu vencimento, a comprovação de que as apólices dos seguros foram renovadas 

ou serão incondicionalmente renovadas antes do seu vencimento; 

13.10. Caso a CONTRATADA não comprove a renovação das apólices no prazo previsto no 

Item 13.9, a CONTRATANTE poderá contratar os seguros e cobrar da CONTRATADA o valor 

total do prêmio, sem prejuízo das sanções contratuais cabíveis. 

13.11. Os seguros deverão ser contratados periodicamente, a cada 12 (doze) meses, contados 

a partir da contratação originária, de forma a incluir eventos ou sinistros que não eram cobertos 

pelas seguradoras em funcionamento no Brasil no momento de sua contratação originária. 
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13.12. A CONTRATADA deverá encaminhar anualmente à CONTRATANTE as cópias das 

apólices dos seguros contratados e renovados. 

13.13. A CONTRATADA responderá pela abrangência ou omissões decorrentes da 

realização dos seguros, bem como pelo pagamento integral da franquia na hipótese de 

ocorrência do sinistro. 

13.14. A CONTRATADA é responsável pelo pagamento integral da franquia em caso de 

necessidade de utilização. 

14. GARANTIA CONTRATUAL 

14.1. A CONTRATADA deverá apresentar garantia para execução do contrato, no ato de assinatura 

do respectivo instrumento e corresponderá a 5% (cinco por cento) do seu valor, mediante uma 

das seguintes modalidades, à escolha da CONTRATADA: caução em dinheiro ou títulos da 

dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária, tendo o seu valor atualizado nas condições 

contratualmente previstas, conforme constante no presente Termo de Referência. 

14.2. Esta garantia deverá ser prestada no ato de assinatura do respectivo instrumento e mediante 

uma das seguintes modalidades, à escolha da CONTRATADA: caução em dinheiro ou títulos 

da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária, tendo o seu valor atualizado nas 

condições contratualmente previstas, conforme constante no presente Termo de Referência, 

com prazo de validade de até noventa dias, contado da data de encerramento do contrato. 

15. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

15.1. As contratações oriundas deste Termo de Referência serão fiscalizadas por comissões de 

servidores constituídas para esse fim, compostas pelo Fiscal Técnico, Fiscal Administrativo, 

Gestor de Contrato, indicados pela Secretaria, juntamente com seus respectivos suplentes, 

conforme modelo de fiscalização instituído pela Instrução Normativa n.º 05, de 26 de maio de 

2017 - MPOG. 

15.2. No sentido de permitir a fiscalização dos contratos de forma plena, poderá ser indicado um 

Executor Local e seu Suplente para acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações 

assumidas pela empresa CONTRATADA. 

15.3. Os servidores designados à fiscalização do contrato poderão recusar, sustar ou mandar refazer 

quaisquer serviços que apresentem falhas ou problemas inerentes ao fornecimento do objeto 

em desacordo com o pré-estabelecido. 

15.4. Cabe ao Fiscal do Contrato observar o efetivo cumprimento do disposto no art. 13 da Lei 

Distrital n.º 6.112/20. 
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16. VISTORIA 

16.1. As empresas interessadas deverão fazer um reconhecimento em todos os locais antes da 

apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das instalações, da 

extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da 

execução, bem como se cientificar de todos os detalhes necessários à perfeita execução dos 

serviços, em consonância com o entendimento dos Tribunais de Contas (Acórdão 295/2008 

Plenário - TCU e Decisões 1.443/2011, 3.119/2011 e 4.117/2011 do TCDF); 

16.2. A vistoria técnica deverá ser agendada junto ao NA HORA nos dias úteis, das 9 horas às 18 

horas, por meio do telefone (61) 2104-4253 ou 2104 4230 ou 2104 - 4219 ou 2104 - 4221. 

16.3. As vistorias técnicas serão realizadas em até no máximo 2 (dois) dias úteis antes da data 

prevista para a realização da sessão de pregão, conforme previsto no Termo de Referência. 

16.4. As licitantes que optarem por não efetuar a vistoria deverão apresentar declaração de que 

possuam conhecimento de todas as condições, instalações e demais situações que envolvem a 

execução dos serviços objeto desta licitação, não cabendo a posteriori a inclusão ou alegação 

de despesas ou situações não previstas que venham onerar a Administração Pública.  

16.5. O NA HORA, na salvaguarda de seus interesses e conveniências, poderá solicitar, e os 

licitantes obrigam-se a prestar, todos os esclarecimentos necessários, seja através de 

documentos e/ou verificações in loco, visando aferir a capacidade técnica e administrativa 

destas, podendo ainda, promover diligências nos termos previstos no parágrafo terceiro do 

artigo 43 da Lei n.º 8.666/93. 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1. A CONTRATADA deverá: 

17.1.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase 

da licitação; 

17.1.2. Responsabilizar-se pela manutenção das instalações, manutenção de cabeamento 

lógico e elétrico e implementar o apoio à operação e manutenção das unidades do NA 

HORA, dentro das diretrizes, descrições e critérios técnicos, garantindo transparência, 

objetividade, impessoalidade e previsão de soluções e remuneração, conforme disposto 

neste Termo de Referência, visando suportar a perspectiva do modelo integrado de 

atendimento; 

17.1.3. Responsabilizar-se pelo apoio à gestão e gerenciamento de atendimento na recepção, 

autoatendimento e nos órgãos parceiros das Unidades do NA HORA como um todo, bem 

como pelo cumprimento dos seus índices de qualidade e desempenho; 
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17.1.4. Manter a sala técnica das unidades como ambiente de acesso restrito e controlado, com 

permissão de entrada apenas dos técnicos de TI. Qualquer outro funcionário deverá ser 

autorizado pela administração da unidade, com registro de data e hora de entrada e saída 

do local; 

17.1.5. Prestar serviços presenciais de suporte técnico e operacional, referentes a todos os 

serviços disponibilizados nas unidades do NA HORA; 

17.1.6. Garantir a qualidade de todos os equipamentos, seguindo as especificações deste 

Termo de Referência; 

17.1.7. Fornecer, no início da execução contratual, equipamentos novos, sem uso, mediante 

apresentação de documentação comprobatória (Nota Fiscal) e responsabilizar-se por 

manter sua atualização e adequação à prestação dos serviços contratados; 

17.1.8. Substituir os equipamentos em razão de defeitos ou sinistro; 

17.1.9. Os equipamentos fornecidos pela CONTRATADA e instalados nas unidades do NA 

HORA serão relacionados em conjunto com a CONTRATANTE, que tem a 

responsabilidade de zelar e mantê-los em bom estado durante toda a vigência deste 

contrato; 

17.1.10. Cumprir fielmente o Contrato, de modo que o serviço se realize com esmero e 

perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade; 

17.1.11. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 

verificar na execução dos serviços, bem como prestar esclarecimentos que forem 

solicitados pela CONTRATANTE; 

17.1.12. Utilizar profissionais devidamente capacitados e habilitados para os serviços 

contratados, impondo-lhes rigoroso padrão de qualidade, segurança e eficiência, 

correndo por sua conta todas as despesas com salários, impostos, contribuições 

previdenciárias, encargos trabalhistas, seguros e outras correlatas, nos termos do art. 8º, 

I, do Decreto n. 39.978/2019; 

17.1.13. Emitir, no prazo máximo de 12 (doze) horas, sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE, relatórios gerenciais e/ou técnicos referentes aos serviços 

produzidos; 

17.1.14. Assumir total responsabilidade pelos atos administrativos e encargos previstos 

na legislação trabalhista, tais como controle de frequência, ausências permitidas, licenças 

autorizadas, promoções, férias, punições, admissões, demissões, transferências, como 

também pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e 

comerciais, inclusive a responsabilidade decorrente de acidentes, indenizações e seguros 

e outros correlatos; 
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17.1.15. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que cause a Administração, a 

prepostos seus ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução dos 

serviços; 

17.1.16. Providenciar a substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, dos 

profissionais alocados no serviço que não possuam a qualificação mínima exigida ou por 

solicitação da CONTRATANTE, devidamente justificada; 

17.1.17. Manter sigilo absoluto sobre todas as informações provenientes dos serviços 

realizados; 

17.1.18. Responsabilizar-se perante a Administração pelos eventuais danos ou desvios 

causados aos bens que lhe forem confiados ou os seus prepostos, devendo efetuar o 

ressarcimento correspondente, imediatamente após o recebimento da notificação da 

Administração, sob pena de glosa de qualquer importância que tenha direito a receber; 

17.1.19. Selecionar, capacitar e contratar os integrantes da equipe na forma da 

legislação aplicável para prestação de serviços deste Termo de Referência; 

17.1.20. Garantir a prestação dos serviços de forma ininterrupta nos períodos e horários 

estabelecidos, promovendo as substituições e revezamentos que se fizerem necessários; 

17.1.21. A CONTRATADA deverá observar para os prestadores de serviço objeto desta 

licitação, todas as condições de trabalho, os direitos e benefícios previstos em 

Acordos/Convenções/Dissídios Coletivos de sua categoria profissional, bem como os 

previstos na legislação em vigor, respondendo, de forma exclusiva, pelo cumprimento 

dessas normas; 

17.1.22. Fornecer, sempre que solicitado pelo NA HORA: 

17.1.22.1. Os esclarecimentos e as informações técnicas pertinentes; 

17.1.22.2. Os relatórios informando a situação dos serviços solicitados (quando houver), 

com os dados relativos aos atendimentos efetuados e as pendências, consignando 

ainda, os prazos incorridos no atendimento e a previsão da solução, no caso das 

pendências; 

17.1.22.3. Os esclarecimentos e as informações técnicas pertinentes; 

17.1.22.4. Arquivo, em meio magnético, contendo matrícula, nome, CPF, e lotação de 

todos os empregados diretamente relacionados ao contrato no início do ajuste, a 

cada prorrogação e a cada alteração, nos termos da Decisão n.º 544/2010 TCDF. 

17.1.23. Para atendimentos aos casos eventuais, a CONTRATADA deverá manter mão 

de obra, estoque e disponibilização de equipamento, suprimentos, serviços de 

manutenção e correção do sistema integrado, em casos eventuais, de forma a não sofrer 

solução de descontinuidade; 
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17.1.24. Deverá abranger peças, partes, acessórios, dispositivos, equipamentos e mão 

de obra a serem utilizados nas unidades do NA HORA e na CENTRAL DO NA HORA, 

para utilização como solução de contingência, nos casos de falhas desses itens ou de 

necessidade emergencial decorrente de elevação súbita da demanda pelos serviços nas 

unidades DO NA HORA; 

17.1.25. Os itens deverão estar disponíveis para a manutenção nas unidades do NA 

HORA e na CENTRAL do NA HORA, com base em solução logística de 

armazenamento centralizada ou distribuída, de forma que os tempos especificados de 

solução de problemas neste documento não sejam excedidos; 

17.1.26. Os itens constantes do sistema integrado que vierem a ser utilizados deverão 

ser repostos pela CONTRATADA em prazos tais que garantam a sua disponibilidade 

nas unidades DO NA HORA sempre que necessário; 

17.1.27. Reserva técnica de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do montante de itens a 

serem instalados ou disponibilizados nas unidades dos NA HORA e na CENTRAL do 

NA HORA; 

17.1.28. Substituir peças e/ou componentes e se necessário os equipamentos 

defeituosos, bem como atualizar drivers e softwares, se necessário, disponibilizando as 

versões atualizadas também em mídia e/ou página da web; 

17.1.29. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais, causados por 

empregados ou terceiros ligados à CONTRATADA, em qualquer momento em que 

estiverem nas instalações do NA HORA, em qualquer unidade DO NA HORA ou 

quando estiverem de posse de algum equipamento de sua propriedade; 

17.1.30. Informar ao NA HORA, no ato da assinatura do contrato, os meios de 

comunicação disponíveis para o contato com o suporte técnico da empresa, que deverá 

contar, no mínimo, com página na Internet e, ainda, um e-mail ou um telefone com 

ligação gratuita, conforme descrito neste documento; 

17.1.31. Substituir, de imediato, o empregado que não estiver satisfazendo as condições 

exigidas pela natureza dos serviços, a partir de identificação própria ou da equipe do NA 

HORA; 

17.1.32. Implantar adequadamente a planificação, execução e supervisão permanente 

dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de 

forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as suas 

dependências; 

17.1.33. Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única 

empregadora do pessoal designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive 
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indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, vales transporte, 

obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária, 

sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas 

obrigações, transferi-las para à CONTRATANTE ou requerer em juízo ou fora dele à 

participação do litisconsorte passivo no cumprimento dessas obrigações salvo 

inadimplência da Administração no pagamento dos valores faturados; 

17.1.34. Exigir que seu empregado: 

17.1.34.1. Apresente-se e identifique-se ao responsável pela unidade DO NA HORA, 

antes de iniciar a execução de qualquer serviço; 

17.1.34.2. Use uniforme e crachá, conforme especificado pelo NA HORA, quando estiver 

efetuando serviços nas unidades do NA HORA ou na CENTRAL DO NA HORA; 

17.1.34.3. Colabore com os servidores do NA HORA que forem acompanhar os serviços, 

fornecendo as informações pertinentes. 

17.1.35. Informar quando da incidência de defeitos por uso incorreto, orientando quanto 

à maneira correta de manusear o equipamento; 

17.1.36. Indicar preposto para representá-la na execução do contrato, sendo que os 

serviços serão executados sob a responsabilidade da CONTRATADA; 

17.1.37. Cumprir o cronograma físico a ser acordado quando ao Gerenciamento do 

contrato, cujos prazos serão contados da data de sua assinatura; 

17.1.38. Manter, em todos os serviços executados, rigoroso padrão de qualidade, 

segurança e eficiência, com estrita observância dos prazos; 

17.1.39. Garantir a continuidade dos serviços caso ocorra eventualmente a paralisação 

dos serviços por parte de seus empregados sem qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

17.1.40. Manter equipe de técnicos qualificados para atender as necessidades do NA 

HORA, bem como informar sua possível substituição; 

17.1.41. Responsabilizar-se pelos eventuais prejuízos causados aos equipamentos, à 

Administração, aos seus prepostos ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência 

da execução dos serviços, sendo que eventual ressarcimento se dará em 48 (quarenta e 

oito) horas após o recebimento da notificação, sob pena de retenção, até a comprovação 

da responsabilidade dos prejuízos causados pelo CONTRATADO, de qualquer 

importância que tenha direito a receber; 

17.1.42. Responsabilizar-se por todos os impostos incidentes sobre o Contrato, bem 

como as despesas gerais efetuadas por seus agentes de serviço; 

17.1.43. Observar os preceitos legais, regulamentos e normas que disciplinam a 

segurança e o sigilo da informação e do ambiente do NA HORA; 
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17.1.44. Atender integralmente ao disposto nos demais capítulos deste documento, bem 

como de seus Anexos. 

17.1.45. Atender todas as condições e especificações contidas nos Anexos do Edital e 

do Contrato, sem exceção de nenhuma delas, sob pena de aplicação das sanções previstas 

neste instrumento, ou de outras medidas que se fizerem necessárias. 

17.2. Todos os serviços aqui previstos serão adquiridos com custo de instalação às expensas da 

CONTRATADA. 

17.3. De forma a garantir a qualidade do padrão de atendimento prestado pelo NA HORA, o salário 

nominal do profissional a ser contratado, que exercerá as atividades multitarefas, deverá 

obedecer às condições previstas na Convenção, Acordo e/ou Dissídio Coletivo do Sindicato da 

categoria profissional afeto ao local da prestação de serviços, nos termos do subitem 9.5, 

independentemente do Sindicato a que estiver filiado a licitante. 

17.4. A licitante deverá indicar obrigatoriamente na Proposta de Preço, o Sindicato da categoria 

profissional afeto ao local da prestação dos serviços licitados, independentemente do Sindicato 

a que estiver filiada a licitante, pessoa jurídica. 

17.5. Manter, durante toda a vigência deste contrato, a contratação de Seguro Patrimonial para todos 

os itens móveis e imóveis, necessários ao perfeito funcionamento do NA HORA, que estão sob 

sua responsabilidade, sendo estes próprios ou de terceiros, assim como Seguro de 

Responsabilidade Civil. 

17.6. Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela 

Administração, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência e do 

Instrumento Convocatório, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando 

detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo 

de garantia. 

17.7. O dever previsto no item anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 

substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos, o produto com avarias ou defeitos. 

17.8. Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes ao objeto do presente 

Termo de Referência. 

17.9. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

com a devida comprovação. Em casos excepcionais, devida e expressamente justificados, os 

prazos poderão ser prorrogados por uma única vez em no máximo 15 (quinze) dias corridos 

17.10. Arcar com todos os custos necessários para o fornecimento e instalação dos bens, 

incluindo despesas dos tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais, comerciais, 
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taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, garantia e quaisquer outros que incidam ou 

venham a incidir. 

17.11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. 

17.12. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Contratante, a 

usuários participantes ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou 

dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 

sujeita. 

17.13. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para terceiros, 

sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

17.14. Fornecer e realizar a montagem e instalação, no que couber do objeto, com mão de 

obra qualificada, devendo a Contratada cumprir com todas as Normas Técnicas vigentes da 

ABNT, relativas ao objeto deste Termo de Referência. 

17.15. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do 

valor inicialmente contratado, nos termos do art. 65, §1° da Lei n° 8.666/1993 e suas alterações. 

17.16. A Contratada fica obrigada a possuir todos os materiais, pela ação ou omissão de seus 

empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Distrito 

Federal ou a terceiros. 

17.17. A contratada fica obrigada a respeitar os termos estipulados no Decreto n.º 38.365, 

publicado  equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita instalação dos bens, 

do objeto deste Termo de Referência. 

17.18. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 

causados no Diário Oficial do Distrito Federal n.º 143, de 27 de julho de 2017, que regulamenta 

a Lei n.º 5.449, de 12 de janeiro de 2015, o qual proíbe conteúdo discriminatório contra a 

mulher. 

17.19. Se comprometer ao fiel cumprimento das condições deste Termo de Referência, da 

proposta e do contrato, entregar o material em remessa única de acordo com o especificado e 

na proposta apresentada, realizar a montagem e instalação do material adquirido, obedecendo 

ao prazo descrito no subitem 15.4. 

17.20. Caso a entrega não seja feita dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita às 

sanções estabelecidas no Instrumento Convocatório. 

17.21. As entregas e instalações deverão ser realizadas preferencialmente aos sábados e 

domingos ou conforme cronograma estabelecido pela contratante. 

17.22. Os materiais entregues em desacordo com o especificado neste Termo de Referência 
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e na proposta, serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a 

CONTRATADA a substituí-los sem prejuízo à contratante no prazo de 15 dias. 

17.23. Recolher os materiais que sejam entregues em desacordo à proposta ou às 

especificações do Objeto deste Termo de Referência. 

17.24. Arcar com eventuais prejuízos causados na entrega e montagem do material. 

17.25. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, a execução 

do contrato firmado. 

17.26. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do 

valor inicialmente contratado, nos termos do art. 65, § 10 da Lei n.º 8.666/1993. 

17.27. Efetuar imediata correção das deficiências apontadas pela Secretaria de Estado de 

Justiça e Cidadania do Distrito Federal quanto ao fornecimento dos bens adquiridos. 

17.28. A CONTRATADA deverá apresentar para todos os itens que couberem certificado de 

conformidade de produto emitido pela ABNT ou de laboratório acreditado pelo INMETRO de 

acordo com as normas NBR 13961:2010 ou versão mais recente. 

17.29. Os certificados de conformidade dos produtos deverão ser apresentados quando da 

entrega dos bens. 

17.30. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 

tributos, frete, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes 

aos materiais entregues por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 

empregatício com a CONTRATANTE. 

17.31. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE 

ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

17.32. A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os recursos materiais e 

organizacionais para a realização de eventos itinerantes do NA HORA, inclusive seu transporte 

até o local do evento. Os eventos itinerantes terão frequência mínima mensal, com duração 

mínima de 2 (dois) dias, em local previamente escolhido e informado pelo NA HORA, cuja a 

quantidade mínima será de 621 (seiscentos e vinte e um) atendimentos por evento. A 

CONTRATADA deverá providenciar e disponibilizar toda a infraestrutura de rede elétrica, rede 

lógica, equipamento de informática, estações de trabalho, links de comunicação, mobiliário, 

atendentes, bem como outras ações e materiais que sejam necessários para a realização dos 

eventos itinerantes, conforme Anexo 1 e 2 do caderno de especificações. 
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18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

18.1. Caberá à CONTRATANTE, por intermédio do NA HORA:  

18.1.1. Cumprir fielmente o Contrato de modo que a CONTRATADA possa realizar os 

serviços com esmero e perfeição.  

18.1.1.1. Executar o contrato por meio de seus executores; 

18.1.2. Encaminhar as chamadas para manutenção corretiva, quantas forem necessárias, sem 

quaisquer custos adicionais para o NA HORA; 

18.1.3. Facultar acesso aos técnicos da CONTRATADA às instalações nas quais esteja 

prevista a execução dos serviços ordenados; 

18.1.4. Permitir o acesso dos técnicos credenciados da CONTRATADA às instalações onde 

se encontrarem os equipamentos, para a prestação dos serviços de manutenção, que 

ficarão sujeitos às normas internas de segurança do CONTRATANTE, notadamente 

aquelas referentes à identificação, trânsito e permanência nas dependências. 

18.2. Efetuar os pagamentos devidos dentro dos prazos contratados; 

18.3. Garantir que somente os técnicos da CONTRATADA, devidamente autorizados pela 

CONTRATANTE, conforme nível de hierarquia tenham acesso aos projetos, sistemas, bases 

de dados, arquivos, documentos e outros que estejam sob responsabilidade daquela, impedindo 

que terceiros efetuem manutenções ou alterações nos mesmos, ressalvadas aquelas efetuadas 

por servidores e funcionários devidamente designados e orientados para este fim; 

18.4. Entregar os projetos e documentação técnica das unidades em funcionamento que passarão a 

ser mantidas pela CONTRATADA; 

18.5. Disponibilizar as informações referentes ao processo de produção de documentos a serem 

entregues à população; 

18.6. Exercer a fiscalização e monitoramento dos serviços prestados pela CONTRATADA, por 

meio de executores e/ou técnicos especialmente designados; 

18.7. Promover a qualquer tempo auditoria dos serviços devendo a CONTRATADA fornecer as 

informações necessárias para tanto; 

18.8. Fiscalizar os serviços prestados pela CONTRATADA e efetuar as notificações que se fizerem 

necessárias em relação à execução dos serviços que não estejam sendo realizados em 

conformidade ao estabelecido neste instrumento, executando as penalidades e sanções 

estabelecidas neste projeto. 

18.9. Realizar no mínimo 621 (seiscentos e vinte e um) atendimentos nos eventos itinerantes, 

conforme o Anexo 1.B - CADERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO do Caderno de 

Especificações. 

18.10. Seguir a normatização dos procedimentos estabelecida e cumprir metas e indicadores 
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pré-definidos no PPA 2020-2023 do NA HORA, em estrita concordância com os requisitos 

estabelecidos neste Termo de Referência, conforme Anexo 1.A.3 - INDICADORES E METAS 

DO NA HORA, do Caderno de Especificações. 

18.11. Definir os locais em que serão executadas as tarefas ajustadas; 

18.12. Designar servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização da 

execução dos serviços. 

18.13. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

18.14. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

18.15. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

18.16. Utilizar, na execução do serviço contratado, pessoal que atenda, dentre outros, aos 

seguintes requisitos: 

18.16.1.1. qualificação para o exercício das atividades que lhe forem confiadas; 

18.16.1.2. bons princípios de urbanidade; 

18.16.1.3. pertencer ao seu quadro de empregados. 

18.17. Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente Contrato, de tudo 

dando ciência à Contratante, respondendo integralmente por sua omissão; 

18.18. Se responsabilizar pelo perfeito funcionamento do(s) equipamento(s), objeto do 

contrato, inclusive nas eventuais trocas de peças que apresentarem defeitos; 

18.19. Observar, após a comunicação feita pelos Co-executores do contrato das unidade NA 

HORA, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para sanar o defeito nas dependências das agências; 

18.20. Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigida na licitação; 

18.21. Observar vedação da subcontratação no todo do objeto contratado; 

18.22. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 

na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

18.23. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
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18.24. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 

18.25. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 1990), 

ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigido no edital, ou dos 

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

18.26. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

18.27. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos 

termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

18.28. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 

crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o 

caso; 

18.29. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentraram o órgão para a execução do serviço; 

18.30. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Contratante; 

18.31. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

18.32. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 

Administração; 

18.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-

os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

18.34. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços; 

18.35. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, Decreto n.º 6.481/08. 

18.36. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

18.36.1. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 
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18.37. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

18.38. Proporcionar todas as facilidades para a CONTRATADA quanto ao fornecimento e 

instalação dos bens adquiridos. 

18.39. Determinar providências que entender necessárias visando suprir ou sanar 

irregularidades, atrasos e falhas ocorridas. 

18.40. Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA em conformidade 

com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal vigentes. 

18.41. Designar membros da comissão de execução para o contrato os quais serão 

incumbidos das atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e 

Contábil do Distrito Federal vigentes. 

18.42. A CONTRATANTE por meio dos membros da comissão de execução do contrato 

exercerá a fiscalização sobre o Objeto contratado, cabendo-lhe entre outras providências de 

ordem técnica: 

18.42.1. Conferir a entrega do Objeto contratado e atestar as notas fiscais; 

18.42.2. Realizar contatos direto com a contratada, com a finalidade de bem administrar 

a execução do Objeto contratado; 

18.42.3. Apurar eventuais faltas da CONTRATADA que possam gerar a aplicação das 

sanções; 

18.42.4. Realizar gestão para sanar casos omissos. 

18.43. Receber provisória e definitivamente os bens, disponibilizando local, data e horário. 

18.44. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para 

fins de aceitação e recebimento definitivos. 

18.45. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

servidor especialmente designado. 

18.46. Permitir o livre acesso dos empregados da contratada para instalação dos bens. 

18.47. Indicar as áreas onde serão instalados os bens. 

18.48. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Contratada. 

19. BENS REVERSÍVEIS 

19.1. BENS REVERSÍVEIS: bens, integrantes ou não do patrimônio da CONTRATADA, 
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necessários à prestação adequada e contínua dos serviços relativos ao objeto da licitação e que, 

ao término do contrato, serão transferidos ao patrimônio da SEJUS. 

19.2. Terá ainda como pressuposto a assinatura de um Termo de Aceitação de recebimento de bens 

reversíveis.  

19.3. Em momento anterior à assinatura do Termo de Aceitação, a CONTRATADA deverá elaborar 

um inventário contemplando todos os bens relativos às unidades, inclusive da Central, que 

foram utilizados para executar as atividades relativas ao objeto e que passarão a integrar os bens 

reversíveis. 

19.4. O inventário deverá detalhar as condições dos bens, de forma a retratar o seu real estado de 

conservação e atualidade, bem como apontar a necessidade de eventual substituição, que deverá 

ocorrer em até 30 dias anteriores ao término do contrato. 

19.5. O inventário estará sujeito à aprovação da CONTRATANTE, que exporá as razões de sua 

discordância, caso ocorram, vinculando a assinatura do Termo de Aceitação a nova avaliação e 

motivação da CONTRATADA quanto à posição adotada acerca do ponto de discórdia. 

19.5.1. Prevalecendo o embate, poderá a CONTRATANTE requerer o pronunciamento do 

Executor do Contrato, de modo que, permanecendo a discordância, deverão as partes 

acessar os mecanismos de resolução de conflito. 

19.6. São bens reversíveis todos aqueles descritos nos anexos deste Termo de Referência, 

destinados à execução do objeto da contratação, especialmente: 

19.6.1. As benfeitorias úteis e necessárias às edificações; 

19.6.2. O mobiliário adquirido; 

19.6.3. Os equipamentos, sistemas eletrônicos, computacionais, hardwares, softwares, 

sistema de controle eletrônico, sistema de gerenciamento de filas, sistema de câmeras e 

seus respectivos equipamentos periféricos; 

19.6.4. Sistemas complementares para o funcionamento adequado das unidades, tais como, 

condicionamento de ar, extinção de incêndio e segurança; 

19.6.5. Os banco de dados e as licenças de uso dos softwares desenvolvidos, adquiridos ou 

customizados. 

19.7. Extinto o contrato, serão transferidos à SEJUS os bens reversíveis, direitos e privilégios 

vinculados à exploração das atividades pela CONTRATADA adquiridos ou implantados, no 

âmbito das unidades e da Central do NA HORA. 

19.8. A reversão será gratuita e automática, com os bens livres de quaisquer ônus ou encargos. 

19.9. Os bens revertidos à SEJUS ao final da contratação deverão estar em perfeitas condições de 

operacionalidade, utilização e manutenção, por pelo menos mais 24 (vinte e quatro) meses, 

observados os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos. 
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19.10. Considerando as peculiaridades atinentes aos bens constantes no Anexo 1.B. - 

Caderno de Tecnologia da Informação, deverá ser constituída uma comissão mista, formada 

por 3 (três integrantes), sendo um representante da CONTRADA, um representante da 

CONTRATANTE e um representante da Comissão Executora, com o objetivo de atualizar o 

Anexo 1.B, em vista da inovação tecnológica verificada no período compreendido entre o início 

do contrato e a renovação dos bens reversíveis prevista no item anterior. 

19.11. No caso dos bens objeto de contrato de locação ou licença de uso, deverão, 

obrigatoriamente, caso possuam prazo de duração superior ao prazo da contratação, prever a 

aceitação obrigatória da CONTRATANTE como sucessora da CONTRATADA. 

19.12. O termo final dos contratos de leasing firmados para proporcionar a compra de 

equipamentos e mobiliário aos serviços relativos ao objeto da contratação deverá ser inferior 

ou coincidir com a data prevista, sem prorrogações, de extinção do contrato. 

19.13. Não caberá à CONTRATADA qualquer indenização pela reversão dos bens. 

19.14. Imediatamente na data de extinção do contrato, a CONTRATANTE procederá à 

vistoria dos bens reversíveis, da qual participará a CONTRATADA, para verificar seu estado 

de conservação e manutenção, lavrando-se, no prazo de até 30 (trinta) dias, Termo Definitivo 

de Reversão. 

19.15. A CONTRATANTE reterá eventuais pagamentos ainda devidos à CONTRATADA 

para reparar as irregularidades eventualmente detectadas na vistoria dos bens reversíveis. 

19.16. Caso a reversão dos bens não ocorra nas condições estabelecidas no Relatório de 

Vistoria e no Termo Definitivo de Reversão, a CONTRATADA será penalizada nos termos do 

Item 31 deste Termo de Referência, sem prejuízo de eventuais indenizações em favor da 

CONTRATANTE. 

19.17. Em caso de participação em consórcio, após a extinção do contrato será vedada a 

extinção da CONTRATADA ou a dissolução ou partilha de seu patrimônio, até que a 

CONTRATANTE, por meio do Termo Definitivo de Reversão, ateste que os bens revertidos 

estão em condições adequadas, ou sem que esteja cabalmente assegurado o pagamento das 

importâncias devidas à CONTRATANTE, a título de indenização ou a qualquer outro título. 

19.18. Caso o Relatório de Vistoria e o Termo Definitivo de Reversão não sejam elaborados 

pela CONTRATANTE nos prazos assinalados, a reversão dos bens pela extinção do contrato 

processar-se-á independentemente da anuência da CONTRATANTE no que toca à condição e 

qualidade dos bens. 

20. DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 

20.1. Será admitida a participação de empresas sob a forma de consórcio, conforme estabelecido na 
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Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 

20.2. Não serão aceitos quaisquer atestados de comprovação de capacidade técnica que tenham sido 

emitidos por empresas integrantes do mesmo grupo econômico formalmente constituído, 

pertencentes ao mesmo CNPJ ou integrantes de consórcio constituídos para prestação dos 

serviços objeto desta licitação. 

21. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

21.1. Para a qualificação técnica, a licitante deverá apresentar: 

21.1.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, comprovando a experiência da licitante na prestação de serviços pertinentes 

e compatíveis com o objeto da licitação em características, quantidades e prazos, 

conforme Decisão n.º 3.743/2011 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

21.1.2. Para os fins da comprovação de que trata o item anterior, entendem-se pertinentes e 

compatíveis com o objeto do Termo de Referência: 

21.1.2.1. Realização mínima de 283.419,67 (duzentos e oitenta e três mil e quatrocentos 

e dezenove e sessenta e sete) atendimentos diários, equivalentes a 50% do total 

atual anual de atendimentos; 

21.1.2.2. Gestão, disponibilização e manutenção de infraestrutura de teleinformática, 

abrangendo um parque tecnológico com no mínimo 600 (seiscentos) 

microcomputadores conectados em rede local, conforme o Anexo 1.B - 

CADERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO do Caderno de 

Especificações. 

21.1.2.3. Gestão, gerenciamento ou administração de serviços de operação de Central 

de Atendimento ao Cidadão, disponibilização e implantação do sistema de 

gerenciamento de atendimento, com software e hardware para no mínimo 600 

(seiscentos) posições de atendimento ao público com área mínima de 3.700 (três 

mil e setecentos) metros quadrados, em um único atestado, incluindo 

monitoramento de indicadores de qualidade tais como: Tempo Médio de Espera 

(TME) e Tempo Médio de Atendimento (TMA); 

21.1.2.4. Gestão, gerenciamento ou administração referente ao serviço de Intercâmbio 

Eletrônico de Dados – EDI para comunicação de dados entre as unidades e os 

órgãos, trafegando um volume mínimo mensal de 1.500.000.000 (um bilhão e 

quinhentos milhões) de bytes. 

21.1.2.5. Gestão, disponibilização de microcomputadores e serviços técnicos 

especializados para realizar instalações de software e realizar a garantia técnica 
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acompanhada da manutenção corretiva em conformidade com as recomendações 

do fabricante, incluindo a substituição de peças com um volume mínimo de 200 

equipamentos; 

21.1.3. Será admitida a apresentação de atestados distintos para cada serviço visando à 

comprovação de qualificação técnica para o objeto global; 

21.1.4. Será admitido o somatório de atestados desde que se refiram a serviços prestados em 

concomitância; Entende-se por atendimento presencial a prestação de serviço onde se 

encontram presentes, frente a frente, o Cidadão e o atendente;  

21.1.5. Não serão aceitos, por não guardarem pertinência ao objeto da licitação para fins de 

cumprimento deste item, atestados referentes a serviços de Help Desk, Teleatendimento 

(tipo 0800 ou similares) ainda que realizados em tempo real; 

21.1.6. A SEJUS e o NA HORA, na salvaguarda de seus interesses e conveniências, poderão 

solicitar, e os licitantes obrigam-se a prestar, todos os esclarecimentos necessários, quer 

através de documentos e/ou verificações in loco, visando aferir a capacidade técnica e 

administrativa destas, podendo ainda, promover diligências nos termos previstos no 

parágrafo terceiro do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93; 

21.1.7. DECLARAÇÃO que disporá, quando da assinatura do contrato, de Responsável 

Técnico de nível superior, com formação em administração devidamente registrado no 

Conselho Regional de Administração – CRA; 

21.1.8. Registro ou inscrição da pessoa jurídica na entidade profissional competente. 

21.2. NA HIPÓTESE DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO 

21.2.1. Para atestados de serviços distintos, prestados por empresas distintas, será admitido o 

somatório de atestados, mesmo quando não se referirem ao mesmo período. 

21.2.2. Para atestados referentes a serviços de mesma natureza, prestados pela mesma 

empresa. 

21.2.3. Para atestados referentes a serviços da mesma natureza, prestados por empresas 

distintas, será admitido o somatório dos atestados; 

21.2.4. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se 

decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser 

executado em prazo inferior. 

22. SUBCONTRATAÇÃO 

22.1.  É facultado à contratada subcontratar os serviços de manutenção das instalações do Posto do 

NA HORA (manutenção predial, instalações elétricas, lógicas e hidráulicas, instalações de 

aparelhos de ar condicionado, mobiliário, padronização visual entre outros), desde que não 
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compreendam as atividades de gestão, gerenciamento ou administração, serviços de recepção, 

informação, orientação e atendimento presencial ao público.  

22.2. Para a execução dos serviços é vedado subcontratar as atividades que compreendam os 

serviços de gestão, gerenciamento ou administração da prestação de serviços objeto deste 

certame, assim como, serviços de recepção, informação, orientação e atendimento presencial 

ao público. É vedado ainda, à contratada, explorar comercialmente áreas internas e externas do 

Posto. 

22.3. Para a execução dos serviços é facultado subcontratar as parcelas do objeto discriminadas no 

subitem 14.1. Contudo, a  futura CONTRATADA, responderá com exclusividade perante ao 

NA HORA, pela fiel execução dos serviços, cabendo-lhe suportar ou arcar com os ônus 

decorrentes da aplicação da Lei de licitações e contratações administrativas nas esferas civil, 

trabalhista, previdenciária, tributária ou penal, exemplificativamente, conforme requeira o caso.  

22.4.  O NA HORA reserva-se o direito de, sem prejuízo das obrigações da Contratada, quanto à 

responsabilidade da contratação, exigir a substituição de subcontratada, em qualquer tempo, 

durante a vigência do Contrato, quando se tornar manifesta a incapacidade técnica ou 

inidoneidade da mesma.   

22.5.  Ocorrendo a subcontratação parcial dos serviços objeto deste contrato, fica estabelecido que 

a NA HORA não terá qualquer relação jurídica com a(s) empresa(s) subcontratada(s), cabendo 

à licitante que vier a ser CONTRATADA, a integral responsabilidade pela boa prestação dos 

serviços, inclusive dos subcontratados, bem como por todos os demais encargos inerentes ao 

objeto desta licitação.  

22.6. No caso de subcontratação poderão ser deduzidos do valor da retenção a ser efetuado pela NA 

HORA os valores retidos da subcontratada e comprovadamente recolhidos pela 

CONTRATADA, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma competência 

e ao mesmo serviço. Neste caso, a CONTRATADA deverá, destacar na sua Nota fiscal / fatura 

as retenções da seguinte forma:  

22.6.1. retenção para a  Previdência Social:  informar o valor correspondente a 11% (onze por 

cento) do valor bruto dos serviços;  

22.6.2. dedução dos valores  retidos de subcontratadas: informar o valor total correspondente 

aos valores retidos e recolhidos relativos aos serviços subcontratados; 

22.6.3. valor retido para  a Previdência Social: informar o valor correspondente  à diferença 

entre a retenção, apurada na forma do subitem 14.6.1 e a dedução efetuada conforme 

previsto no subitem 14.6.2, que indicará o valor a ser efetivamente retido pelo NA 

HORA. 

22.7. E, juntamente com sua Nota Fiscal/Fatura ou Recibo de Prestação de Serviços, encaminhar 
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ao NA HORA cópia dos seguintes documentos: 

22.7.1. Notas fiscais/faturas ou outro documento fiscal admissível das subcontratadas com o 

destaque da retenção; 

22.7.2. Comprovantes de arrecadação dos valores retidos das subcontratadas; 

22.7.3. GFIP, elaboradas pelas subcontratadas, onde conste no campo “Inscrição Tomador 

CNPJ/CEI”, o CNPJ da CONTRATADA ou a Matrícula CEI da obra e, no campo 

denominação social Tomador de Serviço/obra construção civil, a denominação social da 

empresa CONTRATADA. 

23. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

23.1. O prazo de vigência do contrato, a ser firmado nos termos deste edital, será de 48 (quarenta e 

oito meses), a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por mais um período 

de 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que não haja manifestação em 

contrário das partes, no prazo de até 90 (noventa dias) do término do prazo contratual.  

23.2. Na composição dos custos com a disponibilização dos equipamentos, deverá ser considerada 

a totalidade do prazo contratual, computadas todas as possíveis prorrogações, isto é, 60 

(sessenta) meses para diluição dos itens a serem disponibilizados. 

23.3. Para a prestação dos serviços será formalizado um Contrato Administrativo estabelecendo em 

suas cláusulas todas as condições, garantias, obrigações e responsabilidades entre as partes, em 

conformidade com este Termo de Referência, seus respectivos anexos e a proposta de preços 

da licitante vencedora. 

24. REPACTUAÇÃO 

24.1. O contrato a ser firmado poderá ser repactuado depois de transcorrido 1 (um) ano de sua 

vigência, nos termos da IN n.° 04 MP/STI, de 11 de setembro de 2014, que foi recepcionada 

por intermédio do Decreto n.° 37.667, de 29 de setembro de 2016, que dispõe sobre a 

contratação de bens e serviços de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração Direta 

e Indireta do Distrito Federal, e suas alterações, aplicada no âmbito da Administração Pública 

do Distrito Federal. 

24.2. O critério para repactuação, quando couber, deverá demonstrar a variação analítica dos 

componentes dos custos do contrato, devidamente justificada, admitida a adoção de índices 

específicos ou setoriais, que reflitam a variação dos insumos utilizados, desde a data prevista 

para apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela. 

24.3. A execução completa do contrato só acontecerá quando o contratado comprovar o pagamento 

de todas as obrigações trabalhistas referentes à mão de obra utilizada, quando da contratação 

de serviços continuado com dedicação exclusiva de mão de obra (PARECER N.º 0988/2015- 
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PROCON/PGDF). 

24.4. Será caracterizado como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o 

não recebimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem 

como o não pagamento do salário, do vale transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar 

ensejo a rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração 

de impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º  da Lei n.º 

10.520/2002 (Incluído pela Instrução Normativa n.º 6, de 23 de dezembro de 2013 e retificado 

em 9 de janeiro de 2014 - publicado no DOU n.º 6, seção 1, pág. 58/59 e IN n.º 02, art. 19, 

inciso XXIII-PARECER N.º 0988/2015- PROCON/PGDF). 

25. ENCERRAMENTO DO CONTRATO 

25.1. Quando do encerramento do contrato, a Contratada deverá fornecer uma relação constando 

marca, modelo e quantidade de cada um dos itens dos equipamentos e mobiliário presentes nas 

unidades. Esta relação deverá ser encaminhada ao gestor do contrato previamente ao seu 

término. 

26. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

26.1. A presente contratação adota como base o Decreto Distrital n.º 39.978/2019, de 25 de julho 

de 2019, que dispões sobre a execução indireta, mediante contratação de serviços da 

administração pública do Distrito Federal. 

26.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

CONTRATADA e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 

26.3. Os serviços se enquadram na classificação de serviços comuns, por terem padrões de 

desempenho e qualidade concisos e objetivamente definidos neste documento, em 

conformidade com as especificações usuais praticadas no mercado, além de serem facilmente 

prestados por diversas empresas do ramo, atendendo, dessa forma, às exigências contidas na 

Lei n.º 10.520/2002, no Decreto n.º 3.555/2000, no Decreto n.º 5.450/2005 e Decreto nº 

23.460/2002. 

26.4. O serviço de manutenção predial é fornecido de forma ampla no mercado. Assim, a hipótese 

configura um serviço comum, com características e especificações usuais de mercado nos 

termos expostos.  

27. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

27.1. Conforme previsto na Instrução Normativa n.º 05, de 26 de maio de 2017, recepcionado pelo 

Decreto Distrital n.º 38.934/2018, as atividades de Gestão e Fiscalização da Execução dos 
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Contratos se dão da seguinte forma: 

Art. 39. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual 

são o conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos 

resultados previstos pela Administração para os serviços contratados, 

verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e 

trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o 

encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos 

para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, 

alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de 

sanções, extinção dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar o 

cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas 

relativos ao objeto. 

Art. 40. O conjunto de atividades de que trata o artigo anterior compete 

ao gestor da execução dos contratos, auxiliado pela fiscalização 

técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, conforme o 

caso, de acordo com as seguintes disposições: 

I - Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades 

relacionadas à fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo 

público usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução 

processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor 

de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos 

que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, 

eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros; 

II - Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de 

avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, 

aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos 

serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de 

desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento 

conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização de que 

trata o inciso V deste artigo; 

III - Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos 

administrativos da execução dos serviços nos contratos com regime de 

dedicação exclusiva de mão de obra quanto às obrigações 

previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às 

providências tempestivas nos casos de inadimplemento; 

IV - Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do 

contrato nos aspectos técnicos ou administrativos quando a prestação 

dos serviços ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em 

unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou entidade; e  

V - Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento da 

execução contratual por pesquisa de satisfação junto ao usuário, com o 

objetivo de aferir os resultados da prestação dos serviços, os recursos 

materiais e os procedimentos utilizados pela CONTRATADA, quando 

for o caso, ou outro fator determinante para a avaliação dos aspectos 

qualitativos do objeto. 

§ 1º No caso do inciso IV deste artigo, o órgão ou entidade deverá 

designar representantes nesses locais para atuarem como fiscais 

setoriais. 

§ 2º O recebimento provisório dos serviços ficará a cargo do fiscal 

técnico, administrativo ou setorial, quando houver, e o recebimento 

definitivo, a cargo do gestor do contrato. 
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§ 3º As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual 

devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, 

podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único 

servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada 

a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não 

comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do 

Contrato. 

28. DA SUSTENTABILIDADE 

28.1. A contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 2º 

da Lei Distrital n.º 4.770/2012, em conformidade com o Decreto n.º 7.746/2012, que 

regulamenta o art. 3° da Lei n.º 8.666/1993, estabelece a implementação de critérios, práticas e 

ações de logística sustentável no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal direta, 

autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os 

requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 

29. DA ACESSIBILIDADE 

29.1. As especificações técnicas definidas a seguir deverão ser observadas na adequação dos 

recursos de acessibilidade exigidos para funcionamento das unidades NA HORA, atendendo 

aos seguintes requisitos, conforme aplicável: 

29.1.1. As edificações de uso público já existentes devem estar adaptadas para a acessibilidade 

das pessoas com deficiência, nos termos da Lei n.º 13.146. 

29.1.2. A acessibilidade aos portais e endereços eletrônicos da Administração Pública devem 

estar acessíveis às pessoas com deficiência visual, nos termos da Lei n.º 13.146. 

30. PAGAMENTO 

30.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação 

da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de 

pagamento. 

30.2. O pagamento será efetuado conforme as normas financeiras e orçamentárias vigentes no 

Governo do Distrito Federal, com a apresentação da nota fiscal devidamente atestada e desde 

que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento. 

30.3. A Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA deverá discriminar o valor unitário e total 

de todos os itens. 

30.4. Só serão pagos os serviços efetivamente prestados pela CONTRATADA, conforme descrição 

constante na Nota Fiscal, devidamente verificados e atestados pelo(s) executor(es) do contrato 

e após a comprovação do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS pela CONTRATADA relativas aos 

empregados que tenham participado da execução dos serviços contratados, nos termos do art. 
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8º, III, do Decreto n.º 39.978/2019. 

30.5. Na hipótese de não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e pelo não recolhimento 

das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE poderá 

rescindir o contrato por ato unilateral e escrito e aplicar as penalidades cabíveis, conforme prevê 

o art.8º, IV, do Decreto n.º 39.978/2019. 

30.6. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela 

devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo 

pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do IPCA, nos termos do art. 3º do 

Decreto n.º 37.121/2016. 

30.7. Com o objetivo de verificar a conformidade com as especificações constantes neste Termo de 

Referência, os pagamentos à CONTRATADA apenas serão realizados após a emissão e aceite 

de Termo de Recebimento Provisório e/ou Termo de Recebimento Definitivo. 

30.8. Para o pagamento, serão observadas as disposições contidas na Lei Distrital n.º 4.636/2011, 

regulamentada pelo Decreto n.º 34.649/2013. 

30.9. Todos os serviços aqui previstos serão adquiridos com custo de instalação às expensas da 

CONTRATADA. 

30.10. O pagamento total da fatura está condicionado ao perfeito funcionamento de todos os 

equipamentos de ar-condicionado, assim como, na correta climatização dos ambientes das 

unidades. 

30.11. O não funcionamento de equipamentos e sistemas acarretará em descontos 

proporcionais na fatura mensal, por dia, por equipamento parado. 

30.12. Após a conferência e aceite, pelo gestor/fiscal do contrato, dos serviços de manutenção 

realizados, a empresa deverá encaminhar a respectiva fatura ao NA HORA. 

30.13. O pagamento de taxas, impostos, licenças, emolumentos, demais tributos e encargos 

sociais que incidam sobre os serviços contratados, serão de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA. 

31. DAS SANÇÕES  

31.1. A CONTRATADA que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garantida a 

prévia defesa, ficam sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o Decreto n.º 

26.851/2006 e alterações posteriores: 

31.1.1. Advertência; 

31.1.2. Multa; 

31.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 

Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada 
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segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

31.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

31.2. Para a licitante e/ou CONTRATADA através da modalidade pregão presencial ou eletrônico 

que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução do seu objeto ou  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, a 

penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou 

CONTRATADA será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo 

das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e 

dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

31.3. Para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada 

segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

31.4. As sanções previstas poderão ser aplicadas em conjunto, facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

31.5. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e do 

fornecimento dos bens é aquela prevista no Decreto Distrital n.º 26.851, de 30 de maio de 2006. 

31.6. DA ADVERTÊNCIA 

31.6.1. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou CONTRATADA 

descumprir qualquer obrigação, e será expedido: 

31.6.1.1. Pela Subsecretaria de Compras Governamentais, quando o descumprimento da 

obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; 

31.6.1.2. Pelo ordenador de despesas do órgão CONTRATANTE se o descumprimento 

da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em 

retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 

31.7. DA MULTA 

31.7.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à CONTRATADA, pelo ordenador de 

despesas do órgão CONTRATANTE, por atraso injustificado na entrega ou execução do 

contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 

31.7.2.    0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 

material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais 
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adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que 

corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 

31.7.2.1. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 

material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre 

o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter 

excepcional, e a critério do órgão CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 

30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento 

completo da obrigação CONTRATADA; 

31.7.2.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por 

descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos 

incisos I e II deste subitem; 

31.7.2.3. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em 

assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na 

conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a 

parte inadimplente; e 

31.7.2.4. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo 

descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

31.7.3. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 

8º, da Lei n.º 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido 

à CONTRATADA a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei n.º 8.666/93, 

observada a seguinte ordem: 

31.7.3.1. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 

31.7.3.2. Mediante desconto no valor das parcelas devidas à CONTRATADA; 

31.7.3.3. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

31.7.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá à CONTRATADA pela sua diferença, devidamente  atualizada pelo Índice 

Geral de Preços Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. 

31.7.5. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 

seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de 

expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

31.7.6. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

31.7.7. O atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 
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31.7.8. A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 

cobrança. 

31.7.9. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza 

e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem da advertência e 

observado o princípio da proporcionalidade. 

31.7.10. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão 

ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade 

CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na 

forma do inciso II da Multa. 

31.7.11. A sanção pecuniária prevista no inciso IV da MULTA não se aplica nas 

hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades. 

31.8. DA SUSPENSÃO 

31.8.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de 

licitação e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação 

na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou 

CONTRATADA no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo 

Decreto n.º 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 

31.8.2. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela 

SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, a licitante e/ou 

CONTRATADA permanecer inadimplente; 

31.8.3. Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido 

no edital, os documentos e anexos exigidos, de forma provisória, ou, em original ou cópia 

autenticada, de forma definitiva; 

31.8.4. Por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro 

do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na 

execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e 

31.8.5. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: 

31.8.6. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, 

objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto 

da licitação; 

31.8.7. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 

31.8.8. Receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento; 

31.8.9. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 

31.8.10. O NA HORA, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do 
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procedimento licitatório; e 

31.8.11. O ordenador de despesas do órgão CONTRATANTE, se o descumprimento da 

obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a 

nota de empenho ou assinar o contrato. 

31.8.12. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito 

Federal. 

31.8.13. O prazo previsto no poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as 

condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos 

pregões. 

31.9. DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 

31.9.1. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade 

equivalente do órgão de origem, à vista dos motivos informados na instrução processual. 

31.9.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item (Da Declaração de Inidoneidade) 

permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será 

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a administração pelos prejuízos 

resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. 

31.9.3. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do 

Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas 

ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, 

consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei n.º 8.666, de 1993. 

31.10. DAS DEMAIS PENALIDADES 

31.10.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou 

falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou 

ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, 

administrado pela SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, estarão 

sujeitas às seguintes penalidades: 

31.10.1.1. Suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do 

registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade 

dos fatos; e 

31.10.1.2. Declaração de inidoneidade; 

31.10.2. As sanções previstas nos subitens da Suspensão e da Declaração de 

Inidoneidade poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão 

dos contratos regidos pelas Leis Federais n.º 8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002: 

31.10.2.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 
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fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

31.10.2.2. Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e 

31.10.2.3. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

31.11. DO DIREITO DE DEFESA 

31.11.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de 

advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 

da ciência da respectiva notificação. 

31.11.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou 

o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 

decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 

recurso, sob pena de responsabilidade. 

31.11.2.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, 

exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 

31.11.3. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento 

da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo 

extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar: 

31.11.3.1. A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

31.11.3.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar; 

31.11.3.3. O fundamento legal da sanção aplicada; e 

31.11.3.4. O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no 

Cadastro da Receita Federal. 

31.11.4. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua 

interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a  sua 

imediata divulgação no sítio www.compras.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha 

de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro 

de Preços do Distrito Federal - e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de 

contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito 

Federal. 

31.11.5. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito 

Federal as sanções aplicadas com fundamento nos itens DA ADVERTÊNCIA e DA 

MULTA deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples 

apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei n.º 8.666, de 1993. 
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31.12. DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS 

31.12.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 

31.12.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato 

que as aplicou. 

31.13. DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS 

31.13.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto 

n.º 26.851/06 e suas alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou CONTRATADA 

ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo 

descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais. 

32. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

32.1. As sanções previstas nos subitens DA ADVERTÊNCIA, DA MULTA E DA SUSPENSÃO 

do presente capítulo serão aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão CONTRATANTE. 

32.2. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou 

na entidade. 

32.3. Conforme dispõe o parágrafo único do Decreto n.º 34.031 de 12 de dezembro de 2012, 

havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à 

Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

32.4. Conforme dispõe o artigo 2º da Lei n.º 5.061, de 08 de março de 2013, o uso ou emprego da 

mão de obra infantil constitui motivo para a rescisão do contrato e a aplicação de multa, sem 

prejuízo das sanções legais cabíveis. 

33. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

33.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial. 

33.2. O foro para dirimir questões relativas ao presente certame e ao contrato decorrentes deste será 

o de Brasília/DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

33.3. A CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos que serão apresentados; 

33.4. Os serviços ora contratados serão acompanhados, fiscalizados e atestados pela 

CONTRATANTE, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições 

decorrentes deste instrumento, anotando, inclusive, em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas observadas como prevê o art. 67, da Lei n.º 8.666/93; 

33.5. Este projeto fica regido pelas disposições contidas nas Leis n.º 8.666/93, Lei n.º 8.883/94 e 

Decreto n.º 7.174 de 12 de maio de 2010. 
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33.6. Cumpre salientar que se porventura alguma situação não prevista neste Termo de Referência 

ocorrer, todas as consequências de sua existência serão regidas pela Lei Federal n.º 8.666/1993 

e alterações posteriores, pelos Decretos Distritais n° 32.598/2010 e alterações posteriores, e o 

Decreto n.º 26.851/2006 e alterações posteriores, sem prejuízo de demais normas legais 

aplicáveis aos contratos administrativos, bem como pelas legislações pertinentes ao tema. 

 

 

 


