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ATENÇÃO 

 

No recente Acórdão TCU nº 754/2015 – Plenário, houve determinação expressa para que a Administração 
Pública instaure processo com vista à penalização das empresas que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal tipificado 
no artigo 7º da Lei 10.520/02, tanto na licitação quanto no contrato. 

Nesse contexto, alerta-se para que a licitante analise detalhadamente este Edital para formular proposta/lance 
firme e possível de cumprimento. 

A prática injustificada de atos ilegais, v.g., não manter a proposta, deixar de enviar documentação exigida, fazer 
declaração falsa, não assinar o contrato etc., sem prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação, 
sujeitará a licitante a penalidades, as quais serão apuradas em regular processo administrativo. 
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E D I T A L 

– PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 18/2018 – 

PREÂMBULO 

MODALIDADE: PREGÃO; FORMA: ELETRÔNICA. 

PROCESSO SEI Nº: 0002310-95.2018.6.07.8100. 

PROCESSAMENTO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005, Decreto nº 7.892/2013, Lei nº 11.488/2007, Lei 
Complementar nº 123/2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) com as alterações da Lei 
Complementar nº 147/2014, Decreto nº 8.538/2015, com as devidas alterações e, subsidiariamente, da Lei nº 
8.666/1993. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO; 

CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL; 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO; 

DA SESSÃO PÚBLICA DESTE PREGÃO ELETRÔNICO: 
DIA: 02 de Agosto de 2018; 

HORÁRIO: 14:00 horas (horário de Brasília/DF); 

 ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
UASG TRE/DF: 070025  

A UNIÃO, por meio do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE-DF, na forma do que dispõe 
a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e o Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, observadas as disposições 
pertinentes da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte), alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014, do Decreto n.º 8.538, de 6 de outubro de 2015, da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, e das demais legislações aplicáveis à espécie, torna público que fará realizar licitação, 
na modalidade pregão e na forma eletrônica, com a finalidade de selecionar as propostas mais vantajosas, mediante 
as condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 

1. OBJETO 

1.1.      A presente licitação tem como objeto o registro de preços para fornecimento/instalação provável e futuro de 
aparelhos de ar condicionado a este Tribunal, de acordo com os quantitativos e as especificações mínimas que 
constam do Projeto Básico, e demais regras estabelecidas neste instrumento editalício. 

1.2. Integram este Edital: Anexo I – Projeto Básico; Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços e Anexo III – 
Minuta de Contrato. 

1.3. Integram o Projeto Básico: Anexo I – Modelo de Proposta e Anexo II – Modelo de Declaração de Ciência ou 
Vistoria.   

2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. A Ata de Registro de Preços, a ser firmada entre o TRE-DF e a empresa que apresentar a proposta classificada 
em 1º (primeiro) lugar na presente licitação, terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da última assinatura 
eletrônica no SEI (Sistema Eletrônico de Informações), incluídas nesse prazo eventuais prorrogações, na forma do art. 
12 do Decreto nº 7.892/2013. 

2.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de 
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

2.3. As contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alteradas, observado o disposto no 
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

2.4. Por se tratar de Registro de Preços, poderão não ser adquiridas todas as quantidades registradas, em uma 
única contratação ou mesmo ao longo de todo o período de validade da respectiva Ata de Registro de Preços. 
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2.5. Com a finalidade de formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro 
colocado da ata, será incluído como anexo à Ata de Registro de Preços, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os 
bens com preços iguais aos da licitante vencedora na sequência da classificação do certame. 

2.5.1. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 2.5., serão classificados 
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 

2.5.2. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada nas 
hipóteses previstas no parágrafo único do art. 13 (quando o primeiro colocado não assinar a ata, apesar de convocado) e 
nos arts. 20 e 21, do Decreto nº 7.892/2013 (em caso de cancelamento do registro do fornecedor). 

2.5.3. O anexo de que trata o subitem 2.5. consiste na ata de realização da sessão pública do 
pregão, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor 
do certame. 

2.5.4. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas 
contratações. 

2.6. Na presente licitação, NÃO será permitida a adesão à Ata de Registro de Preços, tendo em vista que a adesão 
prevista no art. 22 do Decreto 7.892/2013 para órgão não participante é uma possibilidade anômala e excepcional, e não 
uma obrigatoriedade a constar necessariamente em todos os editais e contratos de pregões para Sistema de Registro de 
Preços, nos termos do Acórdão TCU nº 1.297/2015 - Plenário, TC 003.377/2015-6, relator Ministro Bruno Dantas, 
27.5.2015. 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar da licitação todas as empresas especializadas no ramo das atividades pertinentes ao objeto 
deste certame e que atendam todas as condições e especificações constantes do corpo e dos anexos deste edital. 

 3.1.1. As empresas deverão estar previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

3.2. O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de cadastramento dos 
órgãos ou entidades da Presidência da República, dos ministérios, das autarquias e das fundações que participam do 
Sistema Integrado de Serviços Gerais – SISG, localizada nas Unidades da Federação. 

3.3. O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema dar-se-á pela atribuição e chave de identificação e 
de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. Referido credenciamento implica responsabilidade 
legal da licitante e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma 
eletrônica. 

3.4. As licitantes deverão se informar, junto ao provedor do sistema, a respeito do seu funcionamento e regulamento, 
com o fim de receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

3.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por 
ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE-DF 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.6. Caberá à interessada em participar do pregão: 

3.6.1. Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, quando 
forem exigidos neste Edital, também os seus anexos. 

3.6.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo 
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão. 

3.6.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o 
sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. 

3.6.4. Utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica. 

3.6.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio. 

3.7. Além dos casos previstos no art. 9º da Lei nº 8.666/1993, não será admitida a participação de empresas: 

a) que não estejam no rol taxativo do subitem 3.1.; 

b) em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
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c) que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso (REsp. 174.274/SP – Recurso Especial 
1998/0034745-3) ou impedidas de licitar e contratar com a União ou que tenham sido declaradas inidôneas por 
qualquer órgão da Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

d) que tenham, em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de 
funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação 
(Res. n.º 229/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que dá nova redação ao artigo 2º da Res. CNJ n.º 07/2005 
e suas alterações); 

e) integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios 
ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, 
exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

f) compondo consórcios de empresas, quaisquer que sejam suas formas de constituição (Acórdãos n.º 
265/2010 e n.º 887/2013, todos do Plenário do TCU); 

g) que atuam na condição de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, haja vista ser 
vedada a participação de OSCIP's em processos licitatórios promovidos pela Administração Pública Federal, a 
teor do Acórdão TCU nº 746/2014 – Plenário – (TC-021.605/2012-2); 

h) que tenham sido condenadas à suspensão ou à interdição de suas atividades, nos termos do artigo 
19, inciso II, da Lei n.º 12.846/13; 

i) proibidas de contratar com o Poder Público em virtude de condenação de seus dirigentes ou sócios 
majoritários, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 8.429/92, observado o prazo fixado; 

j) de que sejam proprietários, controladores ou diretores deputados e senadores (artigo 54, inciso II, da 
CF/88); 

k)       cujo o estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste pregão em seu objeto social. 

3.8. Como requisito para participação neste pregão, a licitante deverá declarar, nos campos próprios do sistema 
eletrônico, que: 

a) cumpre plenamente os requisitos de habilitação;  

b) tem condições de apresentar proposta em conformidade com as exigências deste Edital e seus 
anexos;  

c) se microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa (que se enquadre no 
disposto no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007), que atenda aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006 para fazer 
jus aos benefícios previstos nessa lei. 

3.8.1.  A declaração falsa, relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta 
e ao enquadramento a que se refere a alínea “c” deste subitem, sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital, na 
Lei n.º 10.520/02, no Decreto n.º 5.450/2005 e no art. 93 da Lei nº 8.666/1993.  

3.9. A participação da licitante acarreta a presunção de que ela se comprometeu a ofertar e prestar 
serviço(s)/produto(s) que atenda(m) a todas as exigências deste instrumento convocatório e seus anexos. 

3.10. Fica assegurado o tratamento diferenciado e favorecido a Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, nos 
termos da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, e da Lei nº. 11.488/2007. 

4. PROPOSTAS 

4.1. As propostas deverão ser apresentadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então se encerrará 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

 4.2. A licitante deverá consignar, via sistema eletrônico, o menor preço global, já incluso, em seu preço 
final, todos os tributos, obrigações trabalhistas, transporte, alimentação, equipamentos, uniformes, tarifas e demais 
despesas acaso existentes decorrentes da execução do objeto, não se olvidando de também lançar, em campo próprio, 
as informações referidas no subitem 3.8. 

4.3. A omissão na descrição dos prazos e formas estabelecidos neste Edital não provocará a desclassificação da 
licitante omissa, presumindo-se que tenham sido aceitas todas as condições especificadas.  
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4.4. As propostas em desacordo com os termos deste instrumento, que se opuserem a qualquer dispositivo legal 
vigente ou que apresentarem irregularidades insanáveis, serão desclassificadas. 

4.5. A proposta apresentada e levada em conta para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade 
da licitante, de forma que, encerrada a fase de recebimento de propostas, não lhe caberá o direito de pleitear qualquer 
alteração, inclusive no que diz respeito a especificações dos produtos e preços apresentados, salvo alterações de 
caráter absolutamente formal, a critério do pregoeiro. 

4.6. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, se prazo superior não for estipulado na forma do subitem 
11.2., alínea “d”, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital, podendo ser 
prorrogado a pedido do pregoeiro e com anuência da licitante.  

5. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

5.1. A abertura da sessão pública deste pregão, conduzida pelo pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no 
preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

5.1.1. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, ele será, automaticamente, transferido para o primeiro dia útil subsequente ao ora fixado.  

5.2. A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em 
campo próprio do sistema eletrônico. 

5.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo 
sistema ou de sua desconexão. 

6. CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

6.2. Para o julgamento das propostas, observados todos os critérios estabelecidos no corpo deste Edital e seus 
anexos, será levado em consideração, como critério de julgamento, o menor preço global. 

6.3. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará na desclassificação da proposta, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. 

6.4. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, esses serão 
considerados como aceitos para efeito de julgamento deste pregão eletrônico. 

6.5. O pregoeiro poderá transferir o julgamento das propostas para outra data, caso necessite de mais tempo para 
apreciá-las, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a se reunir. 

6.6. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real de todos os participantes.  

6.7. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro. 

6.8. Se todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para apresentação de novas propostas escoimadas das causas que as desclassificaram. 

6.9. No caso do subitem anterior, as novas propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data da sua 
apresentação. 

   7. FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. Somente as licitantes com propostas classificadas nos termos do Item 6 — CLASSIFICAÇÃO e JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS participarão da fase de lances. 

7.2. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva, na qual as licitantes classificadas 
poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do 
recebimento, com o respectivo horário e o valor consignado no registro. 

7.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas neste Edital. 

7.4. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 

7.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. 

7.6. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do menor preço global 
registrado, vedada a identificação da ofertante. 
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7.7. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

7.8. Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente 
inexequível. 

7.9. Se ocorrer a desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecer 
acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

7.10. No caso de desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

7.11. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período 
de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 

8. BENEFÍCIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 

8.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por essas empresas até 5% (cinco por cento) superior à 
melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, 
apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências 
habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste pregão; 

b) Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do 
subitem anterior, o pregoeiro convocará os licitantes remanescentes, que porventura se enquadrem na situação descrita 
nessa condição (situação de empate), na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) O convocado que não apresentar proposta imediatamente (dentro de 5 minutos, controlados pelo sistema), 
decairá o direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06. 

9. DESEMPATE 

9.1. Eventualmente frustrada a fase de lances e havendo empate real entre as melhores propostas, deverá ser 
aplicado o direito de preferência estabelecido no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93.  

9.2. Persistindo o empate ou comprovada a inviabilidade de aplicação da regra do subitem anterior, o pregoeiro 
procederá a sorteio, observado o disposto no art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

10. NEGOCIAÇÃO 

10.1. Encerrada a etapa de lances, ou realizado desempate na forma do item anterior, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance de menor preço global, 
para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se 
admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.  

10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

     11. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 11.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o pregoeiro fixará prazo à licitante 
detentora do lance de menor preço global para envio da proposta com o valor readequado ao lance vencedor ou ao 
preço negociado, caso ocorra, conforme disposto no Item 14 — ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO — do 
presente Edital.  

11.2. A proposta será examinada quanto à compatibilidade do preço, em relação ao valor estimado, e à adequação 
técnica para a contratação, bem como deverá conter:  

a) razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, e-mail e o número do Edital;  

b) nome, RG e CPF de pessoa hábil para representar a licitante e assinar o contrato ou instrumento 
substitutivo, juntamente com documentação que comprove esse poder; 

c) descrição detalhada do objeto da licitação, com indicação do menor preço global, conforme descrito 
no Projeto Básico; 

d) prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. Caso o prazo de que trata esta alínea não esteja 
expresso na proposta, essa será entendida como válida por 60 (sessenta) dias; 
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e) preços por item, unitário e total, assim como o valor global, em moeda nacional, em algarismo e por 
extenso, prevalecendo esse último, em caso de divergência;  

f) declaração formal de que está ciente de que todas as despesas para a execução do objeto, bem 
como todos os tributos incidentes e demais encargos ou outros custos diretos e indiretos, serão de 
responsabilidade da licitante. As despesas não inclusas nas propostas de preços serão de responsabilidade 
da licitante-vencedora, sendo certo que serão desconsideradas quaisquer reclamações ou solicitações, seja a 
que título for, de alteração dos preços constantes da proposta apresentada. 

11.3. Os preços deverão ser líquidos, cotados em real, devendo estar neles incluídos os impostos, as taxas e demais 
encargos, bem como deduzidos descontos que venham a ser concedidos. 

11.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão a revisão desses para mais ou menos, conforme o caso. 

11.5. Desclassificar-se-á a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo pregoeiro no 
prazo que lhe for concedido. 

11.6. Será desconsiderada a parte da proposta que contenha oferta de vantagem não prevista neste Edital. 

11.7. Sendo aceitável a oferta de menor preço global, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da 
licitante que a tiver formulado. 

11.7.1. Não sendo aceitável, ou não havendo atendimento das exigências habilitatórias, ou se a licitante deixar 
de reenviar proposta nos termos do subitem 11.1., o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

11.8 Não se admitirá proposta valores simbólicos, irrisórios ou zero, incompatíveis com os preços de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem aos bens de propriedade da própria licitante, para os 
quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 

11.8.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de 
documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado. 

11.9. No caso de o pregoeiro considerar qualquer proposta com valor manifestamente inexequível, como forma de 
decisão quanto à desclassificação, promoverá diligência para verificação da compatibilidade dos preços propostos com 
os de mercado, na forma do § 3º, do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93. Para efeito de comprovação de sua exequibilidade, 
poderá haver questionamento junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos 
custos com indícios de inexequibilidade. 

11.10 O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do TRE-DF ou de pessoas 
físicas ou jurídicas estranhas ao Órgão, para orientar sua decisão. 

11.11. Tratando-se de adjudicação por itens, não serão aceitos seus valores em patamares superiores aos respectivos 
preços estimados para esta licitação, salvo em caso de diligência realizada pelo pregoeiro que retifique o valor médio 
estimado, cujos atos deverão estar devidamente registrados nos autos da licitação. 

12. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA 

12.1. Não será exigida a apresentação de amostra nesta licitação.  

13. HABILITAÇÃO 

13.1. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar a comprovação da qualificação exigida nos itens 5.1, 
5.2 e 5.3 do Projeto Básico (Anexo I deste Edital), além dos documentos, com prazo de validade não expirado, 
descritos a seguir: 

a) cópia do CNPJ, nome, RG e CPF do representante legal; 

b) registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e decreto de autorização, em se tratando 
de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, além do ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
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c) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

d) prova de regularidade fiscal perante a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, abrangendo as contribuições sociais prevista nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da 
Lei nº 8.212/1991 - mediante a apresentação de certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à 
dívida ativa da União;  

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943; 

f) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da empresa licitante 
emitida há, no máximo, 60 (sessenta) dias da data de abertura do certame; 

g) comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, 
quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral for igual ou inferior a 1;  

h) declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos; 

i) consoante subitem 5.4 do Projeto Básico em anexo, a licitante deverá apresentar declaração de ciência, 
independente de ter optado por realizar a vistoria, de que conhece os locais e condições para a execução dos 
serviços objeto desta contratação, não podendo alegar desconhecimento caso seja vencedora do certame, 
nos termos do art. 30, III, da Lei nº 8.666/93, ou declaração de vistoria, caso tenha realizado, conforme 
modelos do Anexo II do Projeto Básico (Modelo da Declaração de Ciência ou Vistoria); 

j) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter 
a empresa licitante desempenhado atividade anterior pertinente e compatível com o objeto desta licitação, 
especificamente relativa ao: 

j1) Fornecimento e instalação e/ou substituição de, no mínimo, 40 (quarenta) aparelhos de ar 
condicionado split; 

j2) Não serão aceitos somatórios de atestados de capacidade técnica para a comprovação dos 
quantitativos mínimos de experiência anterior, salvo para os contratos executados de forma concomitante, 
pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 
contratação. 

j3) O atestado apresentado pela licitante deverá mencionar especificamente local com endereço completo 
e data (mês e ano) em que foram realizados os serviços; 

j4) Mediante solicitação do Pregoeiro, a licitante deverá informar os dados de contato do (s) emitente(s) 
do(s) atestado(s) como telefone, endereço, email, além de todas as informações necessárias à comprovação 
da legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação e endereço atual da contratante. 

J5) Não será aceito atestado de serviços ainda não concluídos, executados parcialmente ou em 
andamento, bem como, não serão aceitos atestados de trabalhos executados em consórcio. 

J6) Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no âmbito da 
atividade econômica principal ou secundária da licitante especificadas no contrato social vigente. 

13.2.    Em se tratando de cooperativas, estas deverão apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, os seguintes 
documentos, com prazo de validade não expirado: 

13.2.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que 
executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da 
sede da cooperativa, respeitado o disposto no inciso XI do art. 4°, inciso I do art. 21 e §§ 2º a 6º do art. 42 da Lei nº 
5.764, de 1971. 

13.2.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual (DRSCI) de cada um dos 
cooperados relacionados. 

13.2.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação 
do serviço. 

13.2.4. O registro previsto no art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

13.2.5. A comprovação de integralização das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que 
executarão o contrato. 
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13.2.6. A comprovação do envio do Balanço Geral e o Relatório do exercício social ao órgão de controle, 
conforme dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764, de 1971. 

13.2.7. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 

a) Ata de fundação; 

b) Estatuto social com a ata da assembléia que o aprovou; 

c) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembléia que os aprovou; 

d) Editais de convocação das três últimas assembléias gerais extraordinárias; 

e) Três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais 
ou nas reuniões seccionais; e 

f) Ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação. 

13.2.8.      As cooperativas estão dispensadas da apresentação da certidão negativa de falência ou 
recuperação judicial por não estarem sujeitas a falência, por força da lei.  

13.3. A comprovação referida nas alíneas “c”, “d” e “e” do subitem 13.1. será verificada mediante consulta “on-line” ao 
sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

13.4. A licitante deverá apresentar habilitação parcial válida no SICAF ou apresentar os documentos que supram tal 
habilitação. 

13.5. As exigências habilitatórias que não puderem ser comprovadas pelo SICAF deverão ser demonstradas 
mediante encaminhamento da devida documentação para o correio eletrônico cpl@tre-df.gov.br, no prazo definido neste 
Edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico. 

 13.5.1. O encaminhamento da referida documentação deve ser feito na forma do Item 14 – 
ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO. 

 13.5.2.  Além das pesquisas no SICAF, em atenção ao artigo 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93, e à 
determinação do TCU, constante do Acórdão n.º 1.793/11-Plenário, o pregoeiro deverá realizar as seguintes pesquisas 
para comprovar a habilitação da licitante: 

  13.5.2.1. No CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível no Portal 
da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis), quanto à existência de registros impeditivos da 
contratação; 

  13.5.2.2. No CNCIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça – CNJ 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), quanto à existência de registros impeditivos de contratação 
por improbidade administrativa; 

13.5.2.3 Relação de licitantes inidôneos do Tribunal de Contas da União – TCU, no sítio 
http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneas/. 

13.6.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 
força do artigo 12 da Lei n.º 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 

13.7.  Constatada a existência de sanção que a impeça de licitar ou contratar, o pregoeiro reputará a licitante 
inabilitada, por falta de condição de participação. 

13.8. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui 
meio legal de prova. 

13.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para 
língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados (excetuando-se os 
documentos dispensados pelo Decreto n.º 8.660/2016). 

13.10. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 
apresentados devidamente consularizados (excetuando-se os documentos dispensados pelo Decreto n.º 8.660/2016). 

13.11. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da licitante, e, 
preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço. 
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13.12. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 13.12.1. Os impedimentos nos cadastros previstos no subitem 13.5.2., apuradas em nome da matriz, obstruem 
a participação de quaisquer de suas filiais, e vice-versa. 

13.13. Em relação aos licitantes que fazem jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, a comprovação de 
regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, devendo, entretanto apresentar, no 
momento da habilitação, toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
apresente alguma restrição. 

13.13.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do 
certame com a divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

13.13.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e em lei, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

13.14. Se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

13.15. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes, não caberá desclassificá-las por motivo relacionado com a 
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

13.16. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora. 

13.17. Se todas as licitantes forem inabilitadas, o pregoeiro poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para as licitantes 
apresentarem nova documentação escoimada das causas que as inabilitaram. 

14. ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO  

14.1. A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos exigidos para habilitação que não 
estejam contemplados no SICAF ou que não puderem ser obtidos por esse meio, inclusive quando houver necessidade 
de envio de anexos, deverão ser remetidos para o endereço eletrônico cpl@tre-df.gov.br, no prazo de 2 (duas) horas, 
contados da solicitação do pregoeiro. 

14.2. A proposta, os documentos e os anexos remetidos por meio eletrônico deverão ser encaminhados em original 
ou por cópia autenticada por cartório competente, salvo se apresentarem a forma de publicação oficial, no prazo de 2 
(dois) dias úteis, contados da solicitação do pregoeiro, à Coordenadoria de Material e Contratações, situada no segundo 
andar do edifício-sede deste Tribunal (end.: Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 02, Lote 06, Brasília-DF, CEP: 
70094-901), que integrarão o instrumento contratual respectivo. 

15. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

15.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, 
poderá impugnar o ato convocatório deste pregão. 

15.2. Não terá efeito de recurso a alegação oferecida após o termo marcado para a apresentação da impugnação. 

15.3. O pregoeiro, auxiliado pelo setor do TRE-DF responsável pela elaboração do Edital e/ou do Projeto Básico, 
decidirá sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.  

15.4. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame. 

15.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório devem ser enviados ao pregoeiro em até 3 
(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico 
cpl@tre-df.gov.br. 

15.6. Qualquer modificação neste Edital exige divulgação pelos mesmos instrumentos de publicação em que se deu o 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. 

15.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br por meio do link Acesso Livre > Pregões > Agendados, para conhecimento da 
sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para obtenção 
das informações prestadas. 
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 16. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

16.1. Declarada a vencedora, o pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos para qualquer licitante, de forma imediata 
e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar a intenção de recorrer. 

16.2. A licitante-recorrente deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) 
dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual 
prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

16.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública 
deste pregão, implica decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante vencedora. 

16.4. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

17. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

17.1.  O objeto deste pregão será adjudicado à(s) licitante(s) vencedora(s) depois de decidido(s) o(s) recurso(s), 
quando houver(em), sujeito à homologação por autoridade competente do TRE-DF. 

  18. ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO 

18.1.     Cabem ao pregoeiro as atribuições dispostas no art. 11 do Decreto nº 5.450/2005. 

18.2. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste pregão, promover diligências 
destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação. Poderá, inclusive, realizar 
diligências para verificação das instalações físicas e equipamentos da licitante provisoriamente classificada em primeiro 
lugar, a fim de comprovar as condições por ela declaradas (Acórdão TCU nº 10.049/2017). 

18.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

18.4. Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo 
licitatório. 

19.  ASSINATURA DA ATA E DO CONTRATO 

19.1. Após homologado o resultado da licitação, a Administração do TRE-DF convocará a licitante vencedora por 
meio do e-mail cadastrado na forma do item 27 deste Edital para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, sendo facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no 
prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, sem prejuízo das sanções previstas em lei e neste 
Edital. 

19.1.1.  Durante a validade da Ata de Registro de Preços, a Administração do TRE-DF poderá convocar o 
signatário da Ata para assinatura do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

19.1.1.1.      Caso a empresa não assine o contrato no prazo acima estipulado, a contar de sua 
disponibilização eletrônica no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), incorrerá na hipótese de retardamento da 
execução de seu objeto descrita no art. 7º da Lei 10.520/2002. 

19.1.2. A licitante vencedora deverá comprovar inscrição no SICAF antes da assinatura da 
Ata de Registro de Preços, respeitado o prazo previsto no subitem 19.1. 

19.2. A assinatura do contrato está condicionada à verificação da regularidade da habilitação parcial da licitante 
vencedora junto ao SICAF. 

19.2.1. Em cumprimento ao disposto no artigo 6º da Lei n. 10.522/2002, a Contratante 
realizará consulta ao Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, cujo resultado 
será anexado aos autos do processo correspondente (Acórdão TCU n. 1.427/2010-Plenário e Acórdão TCU n. 
6.246/2010 - 2ª Câmara) 

19.3. Quando a convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, não mantiver sua condição de habilitação 
(verificada através de consulta no SICAF), ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata de Registro de 
Preços no prazo estabelecido no item 19.1, decairá à licitante vencedora o direito à contratação, sendo, neste caso, 
facultado ao pregoeiro, no prazo e nas condições estabelecidas, convocar outra licitante para assinar a Ata de Registro 
de Preços, obedecida a ordem de classificação estabelecida no § 2º do art. 64 da Lei nº 8.666/93 e comprovados os 
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requisitos habilitatórios, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital e nas demais cominações legais, em 
especial ao disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

20. VALIDADE DA ATA 

20.1. A Ata de Registro de Preços desta contratação terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da última 
assinatura eletrônica no SEI (Sistema Eletrônico de Informações). 

21.  EXECUÇÃO CONTRATUAL 

21.1. A execução da contratação decorrente desta licitação dar-se-á nos termos estabelecidos no Anexo I (Projeto 
Básico) e no Anexo III (Minuta de Contrato) deste Edital. 

22. DO CUSTO ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

22.1.  A teor do art. 7º, § 2º, do Decreto n.º 7.892/2013, na licitação para registro de preços não é necessário indicar a 
dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.  

22.2. A despesa decorrente deste certame correrá às expensas do orçamento de 2018 e seguintes, na Ação 
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa no Distrito Federal,  no elemento de despesa 44.90.52 - Equipamentos e 
Material Permanente, no subitem 12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos  

22.3. O valor total estimado para a contratação é de R$ 718.281,18 (setecentos e dezoito mil, duzentos e oitenta e 
um reais e dezoito centavos) refere-se ao estimado para aquisições do TRE-DF, tendo como base o valor médio dos 
preços obtidos por meio de cotações de fornecedores e preço de contratação pública, atendidas as diretrizes fixadas na 
IN SEGES/MPDG n.º 5/2014.  

23.  PAGAMENTO 

23.1. O modo de pagamento decorrente da execução contratual, a cargo do TRE-DF, será realizado nos termos 
estabelecidos na Cláusula “Do Pagamento”, do Anexo III deste Edital (Minuta de Contrato).  

24.  PENALIDADES 

24.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, se negar a assinar a Ata de Registro de 
Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, estados, Distrito Federal ou 
municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 
inciso XIV do art. 4º. da Lei nº. 10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista em edital, 
no contrato e nas demais cominações legais. 

24.2. A configuração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, que se refira à fase 
pré-contratual, ou seja, antes da assinatura do contrato ou de seu substitutivo, salvo o expresso reconhecimento pelo 
TRE-DF da ocorrência de causa exculpante, enseja ao Tribunal o direito: 

a) À aplicação da penalidade de multa no percentual de até 10% (dez por cento) sobre o valor total 
estimado da licitação, independentemente da aplicação das penalidades previstas no item 24.1 e da adoção das 
medidas estabelecidas nas alíneas “b” e “c” do presente item; 

b)   À convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da Ata de 
Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a 
licitante para obtenção do menor preço; 

c)  À revogação da licitação. 

24.3. Em cumprimento aos acórdãos do Plenário do TCU nº 1.793/2011 e nº 754/2015, deverão ser autuados 
processos administrativos ou adotadas providências com vistas à responsabilização das empresas que praticarem, 
injustificadamente, na licitação, na contratação ou na execução contratual, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 
10.520/2002, facultando-se ao interessado a apresentação de defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

24.4. Toda e qualquer penalidade aplicada à licitante será registrada no SICAF – Sistema Integrado de Cadastro 
de Fornecedores, e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União – CEIS, 
se for o caso. 

24.5. Sanções por atos praticados durante a execução contratual estão previstas na Minuta de Contrato (Anexo III 
ao Edital).  

25. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 
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25.1. Para a execução do objeto deste Edital, a contratada deverá observar os critérios de sustentabilidade 
ambiental contidos no Decreto n.º 7.746/12, na IN SEGES/MPDG n.º 1/10 e na Resolução nº 201/2015 do CNJ, no que 
couber, sem prejuízo de observância obrigatória de normas e regulamentos que disponham sobre as boas práticas no 
uso racional de energia, água etc. 

26. CASOS OMISSOS 

26.1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo pregoeiro, que se baseará nas disposições contidas na 
Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/1993 – que institui normas gerais para licitações e contratos no âmbito da 
Administração Pública – e nas demais normas que disponham sobre este tipo de contratação e/ou sobre o objeto aqui 
contratado, bem como pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de Teoria 
Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do artigo 54 c/c o inciso XII do art. 55 da Lei 
8.666/1993.  

27. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI 

27.1. Os interessados, nos termos da Portaria Conjunta TRE-DF nº 5/2017, deverão se credenciar no Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI) para realizar as ações inerentes a contratação e sua execução, como: assinar 
documentos eletronicamente, tomar ciência de atos, receber notificações, visualizar processos, realizar requerimentos, 
interpor recursos (exceto quanto aos recursos referentes à licitação), dentre outros. 

27.2. O credenciamento de usuários externos para acesso ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) é ato pessoal 
e intransferível e será efetivado mediante o seguinte procedimento: 

I – cadastro no SEI, mediante o preenchimento do formulário disponível no portal do TRE-DF (www.tre-df.jus.br), na 
internet; 

II – entrega, pelo e-mail sepro@tre-df.jus.br ou pessoalmente, à Seção de Protocolo – SEPRO, telefone 3048-4076, das 
cópias da seguinte documentação: 

a) Pessoa Física (representante da empresa): 

1. Documento de identidade;  

2. Cadastro de Pessoa Física – CPF; e 

3. Comprovante de residência. 

             27.2.1. Se encaminhadas por e-mail, as cópias devem ser digitalizadas individualmente, possuir o formato 
PDF, pesquisável, com tamanho máximo de 10MB. 

               27.2.1.1.     Para a finalização do credenciamento do usuário externo, o TRE-DF poderá, a qualquer 
tempo, solicitar a apresentação de documento original ou complementar. 

          27.2.2.     Se entregues pessoalmente, as cópias poderão ser autenticadas por servidor do TRE-DF desde que 
apresentada a documentação original. 

             27.2.3.     As cópias dos documentos de autoridades e agentes públicos não necessitam de autenticação. 

27.3.  São de exclusiva responsabilidade do usuário externo: 

  I – o sigilo da senha relativa à assinatura eletrônica; 

  II – a equivalência entre os dados informados para o envio do documento e os constantes do documento 
protocolado; 

III – a consulta periódica ao endereço de e-mail cadastrado e ao SEI-TRE-DF, a fim de verificar o recebimento 
de comunicações eletrônicas a atos processuais; e 

IV – a atualização de seus dados cadastrais no SEI-TRE-DF. 

     27.3.1.    O usuário não poderá alegar o uso indevido de sua senha relativa à assinatura eletrônica.  

28. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

28.1. Em caso de discordância existente entre as especificações dos materiais descritas no Compras 
Governamentais  e as constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.  

28.2. O pregoeiro, por despacho fundamentado, poderá desclassificar a licitante, sem que isso lhe outorgue o direito 
de reclamar indenização ou ressarcimento, caso tome conhecimento de qualquer fato que desabone a sua idoneidade, 
capacidade financeira ou técnica, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  
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28.3. A critério do Tribunal, por meio da autoridade competente e mediante despacho fundamentado, a presente 
licitação poderá ser transferida, revogada no todo ou em parte, por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ter as quantidades do seu 
objeto diminuídas ou aumentadas e ser anulada, por possível ilegalidade, não sendo cabível, no último caso, às licitantes 
a reclamação de quaisquer indenizações, nos termos do artigo 29, do Decreto nº 5.450/2005, ressalvado o disposto no 
§2º do mesmo dispositivo. 

28.4. Da sessão pública de realização do pregão, será lavrada ata, que será assinada pelo pregoeiro, mencionando 
todos os licitantes participantes, os lances oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento 
da licitação, em obediência ao disposto no artigo 30, XI, do Decreto nº. 5.450/2005. 

28.5. Independente de declaração expressa, a simples participação de empresas nesta licitação, implicará a 
aceitação plena das condições estipuladas neste Edital e submissão total às prescrições legais vigentes. 

28.6. É facultado ao pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligências 
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução de assunto a ela relacionado. 

28.7. As decisões do pregoeiro somente serão consideradas definitivas após homologação pela autoridade 
competente do Tribunal. 

28.8. Mais informações sobre esta licitação poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitações, no 2º andar, sala 208 
do edifício-sede do TRE-DF, situado na Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 2, Lote 6, no horário compreendido 
entre 13h30min e 18h30min e por meio dos telefones (61) 3048-4067, 3048-4232 e 3048-4024, ou, ainda, pelo e-mail: 
cpl@tre-df.gov.br.  

28.9. Para dirimir as questões oriundas deste Edital, será competente a Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito 
Federal, com expressa renúncia a qualquer outra, por mais privilegiada que seja. 

                                                            Brasília-DF,       de                                     de 2018. 

 
 

KLISSIA FREIRE DA SILVA 
Coordenadora de Material e Contratações 
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ANEXO I AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 17/2018 

- PROJETO BÁSICO - 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº: 0002310-95.2018.6.07.8100 

1. OBJETO 
 
Celebração de registro de preços junto à empresa especializada para futuro e provável FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS EDIFÍCIOS QUE INTEGRAM O TRE/DF, e deverá 
incluir todos os equipamentos e acessórios, bem como todos os materiais, mão de obra, ferramental e serviços 
necessários à plena instalação e operação, de acordo com os quantitativos, especificações e locais discriminados neste 
Projeto Básico e seus anexos. 

Possui valor estimado total de R$ 718.281,18 (setecentos e dezoito mil, duzentos e oitenta e um reais 
e dezoito centavos). As planilhas orçamentárias constantes do item 1.1.1. deste Projeto Básico estão com valores 
desatualizados, ou seja, foram elaboradas antes da pesquisa de preços, prevalescento o valor constante do Edital. 

 
1.1 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO OBJETO 

 
1.1.1. DESCRIÇÃO BÁSICA E PESQUISA DE PREÇO 

 
A presente contratação visa o fornecimento, a instalação/desinstalação (substituição) e operação de 

aparelhos de ar condicionado em 23 (vinte e três) das edificações que integram o TRE/DF, dispostas em todas as 
regiões administrativas do Distrito Federal, de acordo com o quadro abaixo: 
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Item n° Ref. De Custo DESCRIÇÃO Unidade Qtde Custo Unit Custo Total

SINAPI - 34794 Mecânico de refrigeração h 3 15,47R$                  46,41R$                            

SINAPI - 251 Auxiliar de mecânico h 3 8,62R$                     25,86R$                            

72,27R$                            

SINAPI - 34794 Mecânico de refrigeração h 3 15,47R$                  46,41R$                            

SINAPI - 251 Auxiliar de mecânico h 3 8,62R$                     25,86R$                            

72,27R$                            

Justificativas

11

TOTAL:

12

TOTAL:
 

 
Quadro: Planilha dos locais de instalação. 

Nº Circunscrição Eleitoral Região 
Administrativa Endereço

1 1ª ZE Asa Sul Av. W3 Sul - Qd. 512 - bloco B - Lotes 2 e 3
2 2ª ZE Paranoá Quadra 04, Conj. B, LT 06
3 3ª ZE Taguatinga QNJ Área Especial 16- Taguatinga Norte
4 4ª ZE Santa Maria Comércio Local 207, Lotes A-3 e A-4
5 5ª ZE Sobradinho Quadra 7 - Área Reservada n° 1
6 6ª ZE Planaltina Quadra 1 - Lote F - Setor Central Comercial
7 Posto Eleitoral Brazlândia AE 02 - lote A - Setor Norte
8 8ª  ZE Ceilândia QNM 12 via NM 12-A Lote 2/4
9 9ª ZE Guará I QI 07 Lote C

10 10ª ZE Núcleo Bandeirante Setor Industrial Bernardo Sayão - Qd. 2 - AE 1
11 11ª ZE Cruzeiro Novo SHCE/S Q.1409 lote 01
12 13ª ZE Samambaia QR 302 conj 13 lote 11 - Centro
13 14ª ZE Asa Norte SEPN 510 LOTE 07 Av. W3 Norte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
14 15ª ZE Águas Claras QD. 207 Lote 02 Praça Uirapuru
15 16ª ZE Ceilândia (Norte) EQNO 12/14 - Lote "C" Setor "O" 
16 17ª ZE Gama Setor Central - Lado Leste - AE 11 - Gama
17 18ª ZE e Zona Exterior Lago Sul SHIS QI 13 Lote 1
18 19ª ZE Taguatinga (Norte) AE 07 Setor G Norte  
19 20ª ZE Ceilândia (Sul) QNN 30 AE "J"
20 21ª ZE Recanto das Emas Av. Recanto das Emas - Qd.205 - Lote 10/11

21 Galpão das Urnas  St Garagens e 
Oficinas SGO Quadra 01 Lote 40/60

22 Ed. Sede / Anexo Plano Piloto  Praça Municipal de Brasília, QD 02 LT 06

LOCALIZAÇÃOIDENTIFICAÇÃO

 
Obs.: Poderão ser indicados outros locais de instalação no âmbito do Distrito Federal em função de criação, 

extinção e/ou mudança de endereço das Circunscrições Eleitorais acima identificadas 

 
a) APARELHOS TIPO SPLIT: HI-WALL E PISO-TETO: 

A tecnologia do compressor deve ser do tipo Inverter, para que a temperatura no ambiente seja constante, 
haja vista que o compressor tem o seu funcionamento em rotação variável e contínua. Com isso, se obtém um menor 
nível de ruído e um menor consumo energético. 

A tensão elétrica de alimentação dos aparelhos é de 220V, monofásico. 
Os aparelhos de ar condicionado deverão apresentar um Índice de Eficiência de Energia - EER maior que 

3,23 (três inteiros e vinte e três décimos). Este índice representa a relação entre a potência da unidade em 
arrefecimento, e a potência elétrica que a unidade necessita para a execução do trabalho. Quanto mais alto for o EER, 
mais eficiente é o aparelho de ar condicionado. Desta maneira, serão obtidos aparelhos que apresentam consumo 
ligeiramente menor que os aparelhos instalados no edifício sede do TRE-DF. 
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Todos os condicionadores de ar do tipo Inverter deverão ser equipados com fluido refrigerante com baixo 
potencial de agressão à camada de ozônio, tais como: R410A, R407 ou R134A. Com isso, serão aceitos os fluidos 
refrigerantes de terceira e quarta geração, de forma a promover a sustentabilidade ecológica. 

Os aparelhos devem possuir capacidade de refrigeração de 17.000 a 18.000 BTU/h (para split piso-teto), 
de 18.000 BTU/h (para split hi-wall), os quais serão instalados principalmente no Ed. Sede do TRE/DF, e de 9.000 BTU/h 
(somente hi-wall), que terão aplicação principal nos cartórios e demais Unidades Administrativas do TRE/DF, conforme 
tabela apresentada no item 1.1.1 acima. Porém, é possível que sejam realizadas aplicações dos dois tipos de aparelhos 
especificados em quaisquer dos locais apresentados, para fins de aprimoramentos e atendimento às demais 
necessidades que vierem a surgir.  

Por fim, apresentam-se exemplos e modelos de referências disponíveis no mercado que atendem às 
especificações solicitadas para os dois tipos de aparelhos: 

 
• Ar Condicionado Split 18000 BTUS/s Frio 220V LG Libero E+ Inverter USNQ182CSG3; 
• Ar Condicionado Split Inverter 18000 Btus Frio 220V Monofásico Consul CBF18DBBNA; 
• Ar Condicionado Split 18000 BTU/s Frio 220V Samsung Digital Inverter AR18JVSPSGMNAZ; 
• Ar Condicionado Split Hi-Wall Inverter Springer Midea 18.000 BTUs Frio 220V 

(42MBCA18M5/38MBCA18M5); 
• Ar Condicionado Split Hi-Wall Inverter Electrolux 18.000 BTUs Frio 220V (BI18R/BE18R); 
• Ar Condicionado Split Hi-Wall Inverter Springer Midea 9.000 BTUs Frio 42MBCA09M5;  
• Ar Condicionado Split Hi-Wall LG Smart Inverter 9.000 BTUs Frio 220V USNQ092WSG3;  
• Ar Condicionado Split Hi-Wall Consul Inverter 9.000 BTUs Frio 220V CBF09DBBNA;  
• Ar Condicionado Split Hi-Wall Eco Inverter Elgin 9.000 BTUs Frio 220V HVFI09B2IA;  
• Ar Condicionado Split Hi-Wall Samsung Digital Inverter 9.000 BTUs Frio 220V - 

AR09KVSPBSNNAZ; 
• Ar Condicionado Split Piso Teto LG Inverter 18.000 BTU/h Frio - 220 Volts - 

(AVNQ18GJLA2/AUUQ18GH2); 
• Ar Condicionado Split Piso Teto Fujitsu Inverter 17.000 BTU/h Quente e Frio - 220 Volts 

(ABBF18LAT/AOBA18LALL). 
 
b) INSTALAÇÃO E MATERIAIS: 

 Primeiramente informamos que todas as atividades inerentes à parte elétrica necessária a energização 
das evaporadoras e ou condensadora serão realizadas pelos eletricistas terceirizados deste Tribunal, ou seja, é de 
responsabilidade da Contratante. 

 Ressalta-se que poderá ser aproveitada a instalação elétrica existente nas máquinas que serão 
substituídas tanto no Ed. Sede, como unidades cartorárias e administrativas, desde que analisadas e recomendadas o 
uso pelos eletricistas e engenheiro eletricista, visando o menor consumo de energia elétrica que será efetuado por 
equipamento, e a manutenção da tensão elétrica de alimentação. 

Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento e instalação de rede frigorígena adequada a cada 
máquina, devendo a mesma ser constituída de cobre, em bitola adequada à garantia do máximo rendimento da máquina, 
com a devida proteção térmica (espuma isolante + fita de alumínio), bem como todos os conectores, fitas e demais 
materiais e serviços inerentes à correta instalação das máquinas. Para os aparelhos de ar condicionado do tipo piso-teto, 
considera-se a distância média de 4m entre a unidade condensadora e a evaporadora. 

A instalação deverá obedecer rigorosamente o especificado no manual do fabricante, observando que as 
tubulações de cobre devem ser isoladas separadamente, sendo que a linha de líquido e a linha de sucção devem possuir 
isolamento independente. O diâmetro interno do isolamento deve coincidir com o diâmetro externo do tubo de cobre, 
para que este funcione como barreira de vapor. 

A instalação deverá ainda incluir kit´s de fixação, suportes, bases, drenos em mangueira flexível e tubos de 
PVC com conexões, entre outros acessórios necessários à perfeita execução dos serviços. Deve-se utilizar espuma 
elastomérica de no mínimo 20mm de espessura e proteção mecânica de alumínio liso nas áreas externas. 

A listagem dos itens e insumos necessários à instalação dos aparelhos estão apresentados no item 1.1.1 
deste Projeto Básico.  

Por fim, exortamos para o cumprimento no disposto na norma ABNT NBR 16401:2008 – Instalação de ar-
condicionado – Sistemas Centrais e Unitários, seu padrão de qualidade estipulado e demais parâmetros técnicos. 

 
1.1.2. JUSTIFICATIVA 

1.1.2.1 Modernização no Ed. Sede do TRE/DF: 

Há 84 (oitenta e quatro) aparelhos de ar condicionado, com capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/h, 
instalados no Ed. Sede do TRE/DF que estão obsoletos, no sentido de que possuem cerca de 18 anos em operação, 
além de eficiência energética consideravelmente inferior aos equipamentos atuais. 
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Da mesma maneira, também há cerca de 49 (quarenta e nove) outros aparelhos, com a mesma 
capacidade de refrigeração citada, que também apresentam indícios de obsolescência. 

Desta forma, vislumbra-se a substituição destes aparelhos de ar condicionado de forma a atuar em prol 
dos seguintes panoramas: 

 Eficiência Energética: busca-se consumir menos energia elétrica para produzir a mesma 
capacidade de refrigeração dos aparelhos já instalados;  

 Manutenção e operação: maior confiabilidade, provável redução de custos de manutenção - 
função da vida útil das peças e componentes -, menor ruído de operação; 

 Vida Útil: com a substituição dos aparelhos antigos, ter-se-á equipamentos com longa vida útil 
para usufruto nas próximas décadas. 

Dessa feita, é plausível afirmar que esses avanços promovem o aumento da eficiência energética das 
cargas elétricas deste Tribunal, como um todo, tendo em vista a expectativa de economia de energia elétrica que se 
espera com esta modernização. 

É importante destacar que os produtos a serem adquiridos devem ter, então, alta eficiência energética, ou 
seja, devem possuir, especialmente, capacidade de refrigeração compatível com o sistema atualmente instalado, e 
demandar potência elétrica ligeiramente inferior para exercer tais atribuições.  

É possível que sejam realizadas aplicações deste tipo de aparelho especificado em quaisquer dos locais 
listados neste Projeto Básico, fins aprimoramentos e atendimento às demais necessidades que vierem a surgir.  

  

1.1.2.2 Salas de Telecomunicações nos Cartórios 

A contratação em questão deve englobar, também, o fornecimento e instalação de aparelhos de ar 
condicionado com capacidade de refrigeração de 9.000 BTU/h para instalação, por exemplo, nas salas de 
telecomunicações dos Cartórios Eleitorais, seguindo os demais requisitos técnicos apresentados no item 1.1.1. supra  

Porém, é possível que sejam realizadas aplicações deste tipo de aparelho especificado em quaisquer dos 
locais listados, para fins de aprimoramentos e atendimento às demais necessidades que vierem a surgir.  

 
1.1.3. DA OPÇÃO PELO REGISTRO DE PREÇOS - ARP 

1.1.3.1 Entrega parcelada e remuneração por unidade de aparelho (regime de execução) 

Conforme requisita o inciso II do art. 3º do Decreto 7.892/2013, há conveniência administrativa para a 
entrega parcelada do objeto, caso restrições orçamentárias impeçam a implementação integral da solução em somente 
uma etapa.    

Cumpre ressaltar que a execução parcelada não comprometerá a finalidade da contratação. Igualmente, 
verifica-se ser conveniente, e tecnicamente adequada, a remuneração dos serviços por unidade de aparelho de ar 
condicionado fornecido e/ou insumos e itens necessários à instalação dos aparelhos (regime de execução empreitada 
por preço unitário).  

 
1.1.4.  REFERÊNCIA AOS ESTUDOS PRELIMINARES E AO GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Os Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos constam do PA 0002310-95.2018.6.07.8100, 
constituindo fase necessária ao planejamento da presente contratação. 

 
1.1.5. REFERÊNCIA AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL E DEMAIS INSTRUMENTOS DE 

PLANEJAMENTO 

A contratação está prevista no Plano Anual de Aquisições deste Tribunal, além de estar alinhada com o 
Planejamento Estratégico Institucional, no macrodesafio “Fomentar a Sustentabilidade” assim descrito: Objetivo: Reduzir 
o consumo de energia elétrica, medido em kWh. Solução: Por meio da substituição dos aparelhos de ar condicionado do 
Ed. Sede, ter-se-á a redução no consumo de energia elétrica e, consequentemente, nos custos da fatura de energia 
elétrica. 

 
1.1.6. CRITÉRIOS E REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

A presente contratação está alinhada com a recomendação no ofício Ofício-Circular TSE n° 123, 
documento n° 0281784 do Protocolo n° 0003037-88.2017.6.07.8100, que versa sobre o incentivo a práticas sustentáveis 
e tecnologias que gerem reduções de despesas de caráter continuado no âmbito da Justiça Eleitoral. 

Ademais, a demanda se alinha com o Plano de Logística Sustentável deste Tribunal e com a Resolução 
201/2015 do CNJ que determinam a adoção de práticas e critérios sustentáveis nas contratações públicas. 

 
1.1.7. ANEXOS 
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A aquisição e a prestação dos serviços objeto da contratação ora solicitada deverá ocorrer conforme 
definido neste Projeto Básico, nas regras constantes do respectivo edital e de acordo com os detalhamentos e 
especificações constantes dos seguintes anexos que integram este Projeto Básico: 

 Anexo 1 – Modelo de Apresentação de Proposta  

 Anexo 2 – Modelo de Declaração de Ciência/Vistoria Técnica: 

  Modelo de Declaração de Ciência das condições de trabalho ou  
  Modelo de Atestado de Vistoria Técnica 
 

2. CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS BENS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
  

2.1. PRAZOS DA ENTREGA DO OBJETO 

Considerando os tipos dos equipamentos, os prazos de entrega ficaram assim determinados:  

i. APARELHOS DO TIPO PISO TETO (17.000 a 18.000 BTU/h): 

a) para até 30 unidades de aparelhos de ar condicionado tipo piso teto: 30 (trinta) dias corridos a contar do 
recebimento da ordem de serviço emitida pelo Contratante; 

   ai) de 31 (trinta e uma)  a  50 (cinquenta)  unidades de aparelhos de ar condicionado tipo piso teto: 45 
(quarenta e cinco) dias corridos a contar do recebimento da ordem de serviço emitida pelo Contratante; 

  aii) de 51 (trinta e uma) a 84 ( oitenta e quatro) unidades de aparelhos de ar condicionado tipo piso teto: 
60 (sessenta) dias corridos a contar do recebimento da ordem de serviço emitida pelo Contratante; 

 

ii. APARELHOS DO TIPO HI-WALL (18.000 BTU/h): 

b) para até 30 unidades de aparelhos de ar condicionado tipo split (hi-wall): 30 (trinta) dias corridos a 
contar do recebimento da ordem de serviço emitida pelo Contratante; 

   bi) de 31 (trinta e uma)  a  66 (sessenta seis)  unidades de aparelhos de ar condicionado tipo split  
(parede): 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar do recebimento da ordem de serviço emitida pelo Contratante. 

 

iii. APARELHOS DO TIPO HI-WALL (9.000 BTU/h): 

c) para até 30 unidades de aparelhos de ar condicionado tipo split (hi-wall) 9.000 BTU/h: 30 (trinta) dias 
corridos a contar do recebimento da ordem de serviço emitida pelo Contratante. 

 
2.2. PRAZOS PARA A INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO 

O prazo para instalação dos equipamentos novos, bem como a retirada das maquinas velhas será 
calculado no momento da emissão da ordem de serviço emitida pelo Contratante com base na seguinte fórmula: 

 
Considerou-se o custo estimado pelo SINAPI para a instalação de uma unidade de condensadora e uma 

unidade evaporadora, independentemente dos tipos e capacidades, conforme planilha no item 1.1.1. 
  
Observação1: O prazo de execução de cada ordem de serviço será contado ininterruptamente a partir do recebimento 
pela contratada. 
 
Observação2: Haverá ordem de serviço específica para a autorização de entrega dos aparelhos de ar condicionado. 
Também, haverá ordem de serviço específica para a instalação destes.  
 
2.3. PRAZO DE VIGÊNCIA 

   A contratação resultante da ARP terá vigência de 12 (doze) meses. 

2.4. LOCAL  

Os serviços poderão ser realizados nas 23 (vinte e três) edificações elencadas neste Projeto Básico. 
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Caso haja a necessidade de aprimoramentos, os dois tipos de equipamentos poderão ser instalados em 
quaisquer das unidades elencadas na planilha ou ainda em outras que vieram ser instaladas pela Justiça Eleitoral do DF. 

 
2.5. HORÁRIO:  

O horário de realização dos serviços em cada edificação deverá ser previamente acordado junto à 
Comissão de Gestão do Contrato que adotará os procedimentos necessários, devendo ser realizado preferencialmente 
das 8h às 18h. 

Poderá ser autorizada a execução em horários alternativos, noturnos finais de semana ou feriados e 
recessos, mediante prévia comunicação. Neste caso, a jornada extraordinária não gerará quaisquer ônus extras ao 
contratante, devendo a proposta da licitante considerar eventuais custos adicionais para o cumprimento dos prazos 
prescritos. 

 
2.6. MEDIÇÕES, RECEBIMENTO E PAGAMENTO   
 
2.6.1.  MEDIÇÕES 

2.6.1.1 Apresentação da medição 

 A medição, o recebimento e pagamento pelos serviços serão realizados mediante comunicação de 
término da sua execução, e será referente à conclusão do escopo definido pela respectiva ordem de serviço. 
  Serão realizados mediante a conferência e apresentação de: 
 

a) Boletim de Medição: planilha com os quantitativos previstos, custos unitários e valores totais, tendo 
por base os quantitativos que integrarão cada ordem de serviço. 

 
b) Documentos:  
 Relatório Técnico com a descrição dos serviços realizados, seus 

locais, fotos, data, devendo ser devidamente acompanhado de termo de comprovação de instalação e 
recebimento de controle remoto com a assinatura do responsável pelo setor que receberá o 
equipamento;  

 Notas Fiscais dos aparelhos; e 
 Manuais, certificados de garantia, e similares, referentes aos 

aparelhos. 
 

c) Comprovantes de Regularidade relativos:  
i.  Regularidade Fiscal / Social; 
ii. Trabalhista; e 
iii.  Fundiária (FGTS). 

 
 Somente após a conferência do boletim de medição, que poderá requerer a adequação de quantidades, 
para menor ou maior, em relação à ordem de serviço – em função de condicionantes da execução -, bem como após a 
verificação da apresentação dos demais documentos supracitados, é que será formalmente autorizada a emissão de 
Nota Fiscal pela fiscalização. 

i. O valor global da Nota Fiscal deverá referir-se aos serviços devidamente prestados e/ou 
equipamentos fornecidos e/ou equipamentos instalados. 

 

2.6.1.2 Recebimento Provisório e Definitivo: liquidação e pagamento 
   
 2.6.1.2 A - Do Recebimento Provisório 

 a) do material: a Fiscalização promoverá o recebimento provisório dos materiais mediante recibo, por 
ocasião da entrega dos equipamentos; 

 b) dos serviços: a Fiscalização promoverá o recebimento provisório dos serviços de instalação dos 
equipamentos mediante recibo, por ocasião da comunicação, pela contratada, do término da execução de instalação nos 
locais de onde foram previstos os serviços; 
 Nesta ocasião, será emitido pela Fiscalização o Termo de Recebimento Provisório relativo aos materiais 
e/ou aos serviços prestados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da emissão dos recibos acima 
referidos. 
 
Observação¹: no caso da necessidade de correções, refazimento de serviços, substituição de equipamentos defeituosos, 
e similares, os prazos de recebimento/pagamento serão interrompidos e reabertos a partir do seu saneamento.  
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Observação²: A fiscalização concederá prazo específico para o saneamento de problemas constatados durante o 
recebimento provisório ou recebimento definitivo em função da abrangência conforme abaixo: 
 Saneamento de problemas de infraestrutura: 5 dias úteis a partir da notificação; 
 Saneamento de problemas com equipamentos: até 15 dias úteis a partir da notificação. 
  
Observação³: O prazo para a substituição de equipamentos a título de garantia durante sua vigência e após o 
recebimento definitivo será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos. 
 
Observação4: Eventuais solicitações de prorrogação dos prazos constantes deste Projeto Básico somente serão aceitas 
no caso e nas formas previstas nos § 1º e § 2º do art. 57 da Lei 8.666/93. 
 
 2.6.1.2 B - Do Recebimento Definitivo 

 Será emitido Termo de Recebimento Definitivo dos materiais e/ou dos serviços prestados por comissão 
especialmente designada para tal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da emissão do Termo de 
Recebimento Provisório, após a verificação da quantidade/conformidade dos equipamentos/materiais e serviços 
prestados com o especificado neste Projeto Básico e na proposta comercial, além do pleno e correto funcionamento dos 
aparelhos, prestando-se tal documento como instrumento necessário e suficiente ao pagamento dos mesmos.  
  
2.6.2.  DO PAGAMENTO 

O pagamento será realizado conforme definido no instrumento contratual. 
 
 
3. DA CONTRATAÇÃO DOS BENS E DOS SERVIÇOS 
 
3.1. FORMA DE EXECUÇÃO e REGIME DE EXECUÇÃO 

 Os serviços objetos do presente termo deverão ser executados indiretamente, uma vez que este Tribunal 
não dispõe de meios para fazê-lo diretamente. (art. 6º, VII, da Lei 8.666/93). 
 O Regime de Execução será Empreitada Por Preço Unitário, em função de sua característica 
preponderante, qual seja: serviços com quantitativos previamente definidos no(s) Contrato(s) que se originará(ão) da 
ARP. 
 Observação: As propostas deverão seguir os quantitativos estimados do orçamento-base da licitação, já 
que a execução se dará por unidade de serviço, conforme modelo constante do Anexo I a este Projeto Básico.  
 
3.2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO e ADJUDICAÇÃO 

 
3.2.1. MODALIDADE: 

 Sugerimos a contratação do objeto e dos serviços detalhados neste Projeto Básico na modalidade Pregão 
Eletrônico por entendermos que se tratar de bens e serviços comuns de engenharia, no entanto, assevera-se que a 
classificação “comum” não deve ser confundida com o vocábulo “simplório” e seus sinônimos sob o Sistema de Registro 
de Preços (art. 15 da Lei 8.666/1993 e Decreto 7.892/2013). 

 A exigência de experiência anterior em objeto semelhante para a qualificação técnica das licitantes 
comprova se tratar de serviço com certo grau de complexidade. No caso, o termo “comum” significa tratar-se de serviço 
rotineiramente prestado pelo mercado, o qual conta com um considerável número de fornecedores aptos a prestá-lo 
dentro das condições estabelecidas neste Projeto Básico. 

  
3.2.2. TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 O Tipo de Licitação será o de “Menor Preço” (art. 44, I, da Lei nº 8.666/93) e o Critério de Julgamento 
deverá ser o Menor Preço Global. 
 A licitante deverá apresentar modelo de proposta conforme Anexo 1 do Projeto Básico. 
 Os preços unitário e total devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado, conforme 
estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional 
(R$), considerando as especificações constantes deste Projeto Básico e anexos que o integram. 
 
3.2.3. ADJUDICAÇÃO 
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 A adjudicação do objeto deverá ser global, uma vez que há correlação técnica e executiva entres os 
serviços da contratação e a sua execução por mais de uma empresa poderá acarretar problemas com a execução dos 
serviços e comprometer a qualidade e efetividade dos resultados para o órgão. 

 A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Projeto Básico, em lote único, justifica-se pela 
necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, uma vez que vários prestadores de serviços poderá 
implicar em descontinuidade da padronização, com modelos de aparelhos e meios de instalação variados, bem como em 
dificuldades de gerenciamento de múltiplos contatos. 

 Soma-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência que pode ser 
acompanhado de forma mais efetiva ao longo da vigência do contrato e da prestação dos serviços, o que restaria 
sobremaneira dificultado se fossem administrados diversos prestadores de serviços. 
  
3.3. ANÁLISE DE PROPOSTA COMERCIAL 

 Será desclassificada a proposta que não apresente os requisitos mínimos exigidos neste Projeto 
Básico, especialmente no que consta o Anexo 1 – Modelo de Apresentação da Proposta; e 

 Será desclassificada a proposta que não apresente ou não esteja devidamente acompanhada de 
elementos necessários e suficientes à comprovação de desempenho e características estabelecidas neste Projeto 
Básico: manuais, catálogos e similares. 

 
4. GARANTIAS  
 
4.1. DA GARANTIA DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS  

 O prazo de garantia dos equipamentos deverá ser de, no mínimo, 02 (dois) anos, contados da emissão do 
Termo de Recebimento Definitivo do Objeto. 

Caso o fabricante ofereça uma garantia maior do que a de dois anos, esta  se estenderá até o limite 
ofertado pelo fabricante. 

O prazo de garantia dos serviços será de 06 (seis) meses, contados da emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo do Objeto.  

No interregno entre a entrega e/ou instalação de determinado equipamento e a emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo, quaisquer acionamentos a título de garantia também serão de responsabilidade da Contratada.  
 Os equipamentos fornecidos a título de garantia, para substituição provisória ou permanente de 
equipamento defeituoso, deverão ser de especificações, desempenho, características e modelo idênticos, ou, na sua 
impossibilidade, de especificação, características e desempenho comprovadamente superiores e do mesmo fabricante. 
Ressalta-se que todos os custos para transportar os equipamentos em garantia serão por conta da contratada. 
 
4.2. GARANTIA CONTRATUAL 

A contratada deverá prestar garantia contratual no percentual de 5%, do valor total do contrato, nos termos 
do art. 56 da Lei 8666/1993, com validade durante a vigência do contrato, que somente será considerado adimplido após 
o seu recebimento definitivo; 

4.2.1 - A comprovação da prestação da garantia deverá ser apresentada ao TRE-DF no prazo máximo de 
10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, a partir da assinatura do contrato. 

4.2.2 - A contratada poderá optar por prestar a garantia por meio de caução em dinheiro ou títulos da 
dívida pública, seguro garantia ou fiança, de acordo com a previsão inserta no art. 56, § 1°, alíneas I, II e III, da lei n° 
8.666/1993. 

4.2.3 - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá assegurar o pagamento de: 
a) Prejuízos advindos do não cumprimento ou da má execução do objeto contratado e/ou do não 

adimplemento das demais obrigações contratuais; 
b) Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 

do contrato; 
c) Multas moratórias e/ou punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 
d) Obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas não honradas pela Contratada. 

4.2.4 - A liberação da garantia ou da importância remanescente somente será efetuada após o 
recebimento definitivo do objeto, mediante requerimento da contratada e aceite do TRE-DF; 

4.2.5 - Havendo acréscimo ou supressão do objeto, a garantia deverá ser alterada para observar o novo 
valor pactuado; e 

4.2.6 – Demais condições especificadas no Contrato. 
 
5. DA HABILITAÇÃO 

 Além dos daqueles relacionados no Edital, serão exigidos os seguintes requisitos de habilitação:  
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5.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL: 
  
5.1.1. DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
 
 O profissional responsável técnico pelos serviços deverá comprovar a qualificação técnica do profissional 
de ENGENHARIA MECÂNICA, por força da Resolução nº 218 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, abaixo 
transcrita: 
 
“Resolução Nº 218/CONFEA 
 
Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 
 
Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades: 
Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; 
... 
Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo 
ou manutenção; 
... 
Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação 
... 
 
Art. 12 - Compete ao ENGENHEIRO MECâNICO ou ao ENGENHEIRO MECâNICO E DE AUTOMóVEIS ou ao 
ENGENHEIRO MECâNICO E DE ARMAMENTO ou ao ENGENHEIRO DE AUTOMóVEIS ou ao ENGENHEIRO 
INDUSTRIAL MODALIDADE MECâNICA: 
 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a processos mecânicos, máquinas em 
geral; instalações industriais e mecânicas; equipamentos mecânicos e eletro-mecânicos; veículos automotores; sistemas 
de produção de transmissão e de utilização do calor; sistemas de refrigeração e de ar condicionado; seus serviços afins 
e correlatos.  

(grifos nossos) 
  
 O profissional responsável técnico deverá comprovar experiência anterior através de Certidões de Acervo 
Técnico, emitido em nome do respectivo profissional junto ao CREA, compatível com o serviço a ser executado, qual 
seja: 
 

 Substituição e/ou Instalação de aparelhos de ar condicionado split; 
 

5.1.2. DA VINCULAÇÃO PROFISSIONAL x EMPRESA LICITANTE: 

 A licitante deverá comprovar a existência de vínculo com o(s) Profissional(ais) Responsável(eis) Técnico(s) 
para acompanhamento mediante apresentação de:  

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social ou livro/ficha de registro do empregado; 
b)- Contrato Social, caso o profissional RT faça parte do quadro societário da empresa; 
c) Contrato regido pela legislação civil comum, caso seja essa a relação jurídica existente entre as partes; 

ou 
d) Declaração Registrada em Cartório de contratação futura do profissional detentor do atestado 

apresentado, assinado pelas partes ou acompanhada de Declaração de Anuência do Profissional, condicionado neste 
caso, à comprovação da formação do vínculo se a licitante for vencedora do certame, até a data de assinatura do 
contrato. 
 
5.2 REGISTROS E INSCRIÇÃO PROFISSIONAL:  

 A Licitante deverá apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia - CREA. 
  
5.3 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: 

 O Atestado de Capacidade Técnica deverá ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que comprove ter a empresa licitante desempenhado atividade anterior pertinente e compatível com o objeto desta 
licitação, especificamente relativa ao: 
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 Fornecimento e instalação e/ou substituição de, no mínimo, 40 (quarenta) aparelhos de ar 
condicionado split; 

 
 Não serão aceitos somatórios de atestados de capacidade técnica para a comprovação dos quantitativos 
mínimos de experiência anterior, salvo para os contratos executados de forma concomitante, pois essa situação se 
equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação. 

Justificativa: a exigência de quantitativo mínimo para o atestado de capacidade técnica visa comprovar 
que a CONTRATADA possui experiência na execução de projetos de médio porte de fornecimento e instalação de 
aparelhos de ar condicionado, que diferem diametralmente dos de pequeno porte.  

Com vistas a comprovar a capacidade real de fornecer e instalar uma quantidade razoável de aparelhos de 
ar condicionado, mostra-se prudente que a licitante demonstre que já instalou a quantidade referida, permitindo aferir 
capacidade anterior compatível com o porte da presente licitação.  

Ressalta-se, ainda, a possibilidade de execução de todo o quantitativo em uma única ordem de serviço, 
situação em que o cumprimento de prazos e do escopo com a qualidade requerida possivelmente exigirá complexa 
mobilização logística e gerencial. 

Jurisprudência do TCU que respalda essa exigência:  
 
“6. A vedação ao somatório de atestados, para o fim de comprovação da capacidade técnico-
operacional, deve estar restrita aos casos em que o aumento de quantitativos acarretarem, 
incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do objeto ou uma desproporção entre 
quantidades e prazos de execução, capazes de exigir maior capacidade operativa e gerencial da 
licitante e ensejar potencial comprometimento da qualidade ou da finalidade almejadas na 
contratação, devendo a restrição ser justificada técnica e detalhadamente no respectivo 
processo administrativo. 
. Acórdão 7105/2014-Segunda Câmara, TC 025.867/2014-8, relator Ministro-Substituto Marcos 
Bemquerer Costa, 18.11.2014.” 

  
 O atestado apresentado pela licitante deverá mencionar especificamente local com endereço completo e 
data (mês e ano) em que foram realizados os serviços. 
 Mediante solicitação do Pregoeiro, a licitante deverá informar os dados de contato do (s) emitente(s) do(s) 
atestado(s) como telefone, endereço, email, além de todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 
dos atestados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço 
atual da contratante. 
 Não será aceito atestado de serviços ainda não concluídos, executados parcialmente ou em andamento, 
bem como, não serão aceitos atestados de trabalhos executados em consórcio. 
 Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no âmbito da 
atividade econômica principal ou secundária da licitante especificadas no contrato social vigente.   

  
5.4 DA VISTORIA:  

 Fica facultada a realização de vistoria por parte das licitantes, em atenção ao Art. 3º, caput e §1º, I, da Lei 
8.666/93. Entretanto, como condição para a habilitação, a licitante deverá apresentar declaração de que tomou ciência 
de todas as informações e condições locais para a execução do objeto da licitação, nos termos do art. 30, III, da Lei nº 
8.666/93, conforme modelo constante do Anexo 2 a este Projeto Básico (Acórdão 234/2015 do Plenário do TCU). 
 Caso a licitante tenha interesse em vistoriar os locais dos serviços para a emissão da declaração citada no 
item anterior, seu agendamento poderá ser realizado junto ao Núcleo de Manutenção Predial – NUMAP, nos telefones 
3048-4220 ou 3048-4247, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias corridos da data de abertura da licitação, de 
modo que a vistoria possa ser planejada adequadamente, já que se trata de 23 (vinte e três) locais distintos, bem como 
ser realizada até o 02º (segundo) dia útil que antecede a abertura da sessão da licitação. 
  
6 OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA 

6.1 Zelar pela perfeita execução contratual e atendimento dos requisitos da contratação, incluindo todos os 
equipamentos e acessórios, bem como todos os materiais, mão-de-obra, ferramental e serviços necessários à plena 
implementação, de acordo com as etapas, quantitativos, especificações e locais discriminados neste Projeto Básico e 
seus anexos; 

6.2 Apresentar o visto do Registro no CREA-DF (Acórdão TCU nº 1908/2008- Plenário) no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos contatos do recebimento da Ordem de Serviço; 

6.3 Manter atualizados os endereços, telefones e correio eletrônico (e-mail) junto ao TRE/DF, durante toda a 
vigência do contrato; 

6.4 Fornecer suporte e meio para registro de problemas, solicitações de substituições de equipamentos, 
refazimento de serviços e acionamento da garantia, via telefone e/ou correio eletrônico, mediante fornecimento de 
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número de protocolo ou confirmação de recebimento, em que conste a hora do comunicado, de modo a subsidiar o 
cumprimento e a aferição do cumprimento dos prazos previstos neste instrumento; 

6.5 Providenciar a realização de todos os itens constantes do contrato, com o fornecimento de todos os 
equipamentos, materiais e acessórios, bem como ferramental, necessários à perfeita execução dos serviços; 

6.6 Comunicar, por escrito, ao fiscal do contrato, quando verificar condições inadequadas para a prestação do 
serviço, deficiências na instalação dos equipamentos ou nos mesmos, ou a iminência de fatos que possam prejudicar a 
perfeita execução contratual; 

6.7 Indicar ao TRE/DF, por escrito e antes da data prevista para o início da execução contratual, um preposto 
idôneo com poderes para representar a empresa, no que toca às questões administrativas e, principalmente, no tocante 
à eficiência e agilidade na execução do contrato, fornecendo o telefone de contato do referido preposto; 

6.8 O registro dos serviços contratados junto ao CREA-DF, deverá ser realizado e comprovado perante este TRE-
DF em até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Ordem de Serviço; 

6.9 O responsável técnico indicado na referida ART, caso não seja o mesmo indicado na fase de habilitação técnica 
do procedimento licitatório, deverá possuir a qualificação igual ou superior às exigidas no Edital e seus Anexos; 

6.10  Apresentar no início do contrato e sempre que houver alteração, a relação nominal com os dados pessoais 
(nome completo, filiação, data de nascimento, RG, CPF e foto 3x4) dos profissionais que prestarão os serviços nas 
instalações do CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis antes do início da entrega ou instalação dos 
equipamentos; 

6.11  Fornecer à equipe de trabalho os insumos, equipamentos de proteção individual, uniformes e o ferramental 
necessários à execução dos serviços, assumindo a responsabilidade pelo transporte, guarda, carga e descarga dos 
mesmos; 

6.12  Responsabilizar-se pelo ônus da mão-de-obra referente à execução dos serviços; 
6.13  Prestar serviços de forma a assegurar que os sistemas e equipamentos mantenham eficiente, seguro e 

confiável funcionamento; 
6.14  Responsabilizar-se pelo transporte dos insumos e equipamentos, fornecidos até o local de aplicação/instalação; 
6.15 A equipe de trabalho da CONTRATADA, estando em serviço nas instalações do CONTRATANTE, deverá se 

apresentar sempre uniformizada, portando crachá de identificação; 
6.16  A equipe de trabalho deverá fazer uso obrigatoriamente dos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, bem 

como observar conduta adequada na utilização dos materiais de consumo, peças de reposição, ferramentas e 
equipamentos, conforme indicações dos fabricantes, objetivando a correta execução dos serviços; 

6.17  Propiciar ao CONTRATANTE todos os meios e facilidades necessários à fiscalização dos serviços; 
6.18  Acatar as determinações do gestor do contrato que poderá sustar, total ou parcialmente, a realização de 

serviços mal executados sempre que considerar a medida necessária; 
6.19  Assumir inteira responsabilidade pela conservação e limpeza dos locais de circulação e de execução dos 

serviços. O desenvolvimento de trabalhos deverá ser rigorosamente planejado, protegendo-se especialmente os 
materiais de acabamento existentes na edificação (pisos, paredes e forros); 

6.20  Prestar todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados em, no máximo, 02 (dois) dias 
úteis, contados a partir da comunicação do contratante; 

6.21  Executar os serviços contratados, utilizando mão de obra, ferramentas e material próprios; 
6.22  Proteger os móveis e demais elementos constantes dos ambientes onde serão realizados os serviços e 

proceder à respectiva limpeza após a conclusão dos serviços; 
6.23  Observar e fazer com que seus funcionários e/ou contratados respeitem as normas relativas à segurança, 

higiene e medicina do trabalho (visando à segurança e proteção de seus funcionários) quando em serviços nas 
dependências da Contratante; 

6.24  O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

6.25  Demonstrar a procedência de equipamentos de modo a comprovar que a peça/material ou equipamentos são 
novos, originais, de primeiro uso, bem como outras informações, a critério do Gestor do Contrato – vide item 8.1 abaixo; 

6.26  Prestar todas as informações ao TRE/DF sobre os equipamentos e serviços executados, por meio de relatório a 
ser entregue, por ocasião das medições das etapas, conforme item 2.6.1.1 (b); 

6.27  A Contratada acatará imediatamente as instruções e observações que emanem da Fiscalização, refazendo 
qualquer trabalho não aceito, nos prazos definidos no item 2.6.1.2; 

6.28  A inobservância das especificações técnicas implicará na não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo 
a contratada refazer as partes recusadas sem direito a indenização; 

6.29  A contratada deverá promover os devidos reparos e/ou substituição de bens, patrimônio do TRE-DF ou de 
terceiros, cujos danos tenham sido causados pela empresa no curso da prestação dos serviços, por dolo ou culpa de 
seus empregados, no prazo de até 5 (cinco) dias, ou, em prazo inferior, registrado em requerimento do TRE-DF, 
contados do recebimento do comunicado formal, a depender da gravidade da ocorrência. A critério do TRE-DF, o valor 
do reparo poderá ser deduzido da garantia, da fatura a ser paga à contratada ou cobrado judicialmente; 

6.30  É de responsabilidade da contratada tomar todas as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados, prepostos, terceirizados, que venham a sofrer acidente no local de trabalho ou , ainda, que sejam 
acometidos por mal súbito, quando da execução dos serviços contratados, assumindo todas as obrigações civis e 
trabalhistas decorrentes do evento; 
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6.31  A contratada deverá se responsabilizar por todas as despesas relativas a salários, auxílios, refeição e 
transporte, contribuições, encargos sociais e trabalhistas, seguro acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, 
depósitos fundiários, pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias, adicionais, e quaisquer outras de natureza diversa 
que forem devidas aos seus empregados, prepostos, terceirizados ou subcontratados, não cabendo, em função destes, 
nenhum direito regressivo contratual ou empregatício para com o TRE-DF; 

6.32  A contratada deverá instalar as suas expensas todo o material adquirido, incluindo fixação, dutos, cobre, 
instalação elétrica, entre outros que se façam necessários para o perfeito funcionamento, durabilidade e confiabilidade 
da operação dos aparelhos de ar condicionado instalados;  

6.33  Eventuais problemas de compatibilidade devem ser resolvidos pela própria CONTRATADA, de modo que a 
operação insatisfatória dos equipamentos será motivo para seu não recebimento;  

6.34  Todos os equipamentos entregues durante a vigência do Contrato deverão ser iguais entre si e à 
respectiva proposta comercial: mesmo modelo por tipo de aparelho de ar condicionado, componentes do 
mesmo fabricante e linha de produtos e similares. Ressalta-se que os aparelhos só podem possuir 
marcas/modelos distintos se forem de tipos diferentes, ou seja, os aparelhos de 9.000BTU/h, 17.000/18.000BTU/h 
e 18.000BTU/h podem ter marcas diferentes; 

6.35  Manter Livro Diário de Obras devidamente preenchido diariamente, a ser submetido à Fiscalização durante o 
rito de medição; 

6.36  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

6.37  Realizar a retirada dos equipamentos atualmente instalados no TRE-DF que serão objeto de substituição, 
conforme determinações dos gestores do contrato; 

6.38  Apresentar certificado de garantia determinado com validade a partir da emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo; 

6.39  Os equipamentos de ar condicionado deverão possuir assistência técnica permanente no Distrito Federal por 
meio do licitante vencedor ou por outra empresa indicada na proposta (representante legal autorizado), bem como 
deverá informar o nome, endereço, telefone, fax, e-mail para contato posterior. Caso a empresa indicada não preste os 
serviços de assistência técnica, o licitante vencedor assumirá automaticamente este encargo, independente de qualquer 
notificação ou interpelação, administrativa ou judicial; 

6.40  A empresa responsável pela garantia dos aparelhos, quando solicitadas a realizarem alguma intervenção 
técnica fora do local de instalação, deverá substituí-lo por outro equipamento de igual desempenho/modelo e 
características técnicas para que os serviços não sejam interrompidos ou sofra qualquer tipo de dano ou prejuízo. 

 
  
7 DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DO TRE/DF 
 
7.1 GERAIS 

7.1.1 Diligenciar, no momento da licitação, junto ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, 
para fins de comprovação de atendimento das especificações técnicas e demais condições estabelecidas neste Projeto 
Básico e seus anexos; 

7.1.2 Proporcionar as condições, a seu cargo, para que a contratada possa cumprir as obrigações 
pactuadas; 

7.1.3 Prestar as informações e os esclarecimentos baseados em informações disponíveis nos arquivos do 
TRE/DF que venham a ser solicitados pela contratada a respeito do objeto do contrato; 

7.1.4 Comunicar à contratada qualquer irregularidade ou defeitos constatados na execução do objeto deste 
contrato. 
 
7.2 RELACIONADAS À EXECUÇÃO 

 7.2.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada a respeito 
do objeto do contrato; 
 7.2.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas 
especificações;  
 7.2.3 Solicitar a substituição dos empregados/prestadores de serviços que não estiverem desempenhando 
suas atividades a contento, de acordo com o estabelecido neste Contrato, exercendo a mais ampla e completa 
fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados; 
 7.2.4 A Contratante pode ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de 
empregado/prestador de serviços da Contratada que estiver sem uniforme, crachá, e EPI´s, que embaraçar ou dificultar a 
sua fiscalização ou cuja permanência na área, julgar inconveniente; 
  7.2.5 Fiscalizar os serviços executados por meio de equipe técnica denominada Comissão de Gestão do 
Contrato, aprovando ou impugnando os serviços executados. 
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8 VERIFICAÇÃO DOS APARELHOS 
 
8.1 CONDIÇÕES GERAIS 

Não serão aceitos quaisquer aparelhos recondicionados, reaproveitados, ou quaisquer outras 
condições que não sejam: novos, de primeiro uso e originais. 

 
 

8.1.1  PROCEDIMENTOS DURANTE A EXECUÇÃO  

De modo a aferir a condição de equipamento novo, a Contratada deverá, antes da instalação nos locais, 
submeter cada um dos aparelhos à inspeção da Comissão de Gestão do Contrato que verificará: 

 Estado geral da caixa: se há indícios de choques, líquidos, temperaturas excessivas ou quaisquer 
outras condições de deterioração do equipamento ainda embalado; e 
 Integridade do lacre do fabricante. 

A inspeção não resguarda a Contratada contra quaisquer problemas que ocorram, ou sejam detectados 
durante a instalação dos aparelhos, haja vista tratar-se de vistoria como intuito de se verificar o estado geral de produto 
novo. 

A inspeção poderá rejeitar o equipamento no caso de indícios de choques, umidade, adulterações, 
aberturas, entre outros. 

Será emitido documento denominado “Declaração de Inspeção Visual” vinculando determinado 
equipamento com seu número de identificação (número de série, etc) de modo a criar sistema de controle patrimonial. 

Após a inspeção e emissão de documento, os equipamentos deverão ser acondicionados em invólucros 
tipo caixa com o conjunto de equipamentos previsto para cada local de instalação, os quais serão lacrados e enviados 
pela Contratada ao seu local de instalação.  

No momento de início da instalação a Contratante designará funcionário para acompanhar o rompimento 
do lacre do invólucro, bem como do lacre do fabricante na caixa, e, aferir derradeiramente o estado de material novo. 

Quaisquer rompimentos de lacre ou aberturas ou início de instalação não realizados ou 
supervisionados pela Fiscalização implicará na rejeição do aparelho e necessidade de substituição. 

 
 
9 SUBCONTRATAÇÃO 

 É vedada a subcontratação total dos serviços, sendo admitida apenas a subcontratação da instalação dos 
aparelhos de ar condicionado, desde que devidamente justificado e submetido à análise e aprovação prévia da 
fiscalização. 

 A empresa a ser subcontratada deverá comprovar o atendimento dos requisitos de habilitação exigidos 
para a contratação (conforme itens 5.1, 5.2 e 5.3 deste Projeto Básico, com exceção de atestado de capacidade técnica 
de fornecimento – será exigido apenas de instalação-, além dos demais requisitos de habilitação previstos no Edital). 
 
 
10 DAS NORMAS TÉCNICAS 

 Durante a execução do Contrato, deverão obrigatoriamente ser atendidas as normas técnicas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pertinentes, bem como as normas de organismos de normatização 
internacionais citadas pelas mesmas como referência, tais como: 

 ABNT NBR 5648 - Tubos e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de água fria – 
Requisitos; 

 ABNT NBR 16655 - Instalação de sistemas residenciais de ar-condicionado - split e compacto; 

 ABNT NBR 16401 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários. 

 Obs.: não se trata de rol taxativo de normas a serem atendida e, sim exemplificativo. Deve-se considerar a 
versão mais atualizada das citadas normas. 

 

11 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 11.1 Mediante solicitação, poderá ser emitido Atestado de Capacidade Técnica pelos serviços prestados 
somente após o recebimento definitivo do objeto; 

 11.2 Todas as comunicações, solicitações, definições e outros deverão ser formalizadas “por escrito”; e 
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 11.3 Da Gestão e da Fiscalização do Contrato: 
 

11.3.1 Nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a responsabilidade da gestão contratual ficará a 
cargo da Núcleo de Manutenção Predial – NUMAP, através de servidor(es) designado(s), que também será(ão) 
responsável(eis) pelo recebimento e atesto do documento de cobrança. 

11.3.2 A fiscalização exercida não excluirá e nem reduzirá a responsabilidade da Contratada pelo fiel 
cumprimento das obrigações assumidas, constituindo-se sua obrigação “reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados” (art. 69 da Lei nº 8.666/93). 

11.3.3 O(s) representante(s) da Administração designado(s) para acompanhar e fiscalizar o contrato 
deverá(ão) anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.  

11.3.4 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do(s) representante(s) deverão 
ser solicitadas ao seu gestor ou autoridade competente, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes. 

11.3.5 Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes a este Projeto Básico e ao Contrato, deverão 
ser prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para a Contratante. 

 
11.4. MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA  

11.4.1 As comunicações realizadas entre CONTRATANTE e CONTRATADA deverão ser registradas 
por escrito prioritariamente através de Ofícios e E-mails e, em casos de urgência, poderão ser utilizados meios 
alternativos como telefone e aplicativos mobile de conversação como Whatsapp; 

11.4.2 As comunicações e acordos realizados pessoalmente em reuniões ou por meio de ligações 
telefônicas deverão ser formalizados, em até 24 horas, por escrito nos mesmos meios supracitados; 

11.4.3 A assinatura de documentos do Processo Administrativo da Contratação (assinatura de 
contrato, aditivos, etc.) e petições deve ser realizada por meio do SEI – Sistema Eletrônico de Informações, mediante 
notificação da contratada por e-mail, nos termos estabelecidos no Edital e no normativo específico do TRE-DF, salvo em 
caso de inviabilidade do sistema; 

11.4.4 As comunicações deverão ser dirigidas à(s) pessoa(s) indicada(s) pela empresa contratada no 
início da execução contratual, devendo fornecer todos os dados necessários à regular comunicação (tais como nome, 
cargo, poderes, telefone, e-mail, endereço). A(s) pessoa(s) indicada(s) deverá (ao) ser a responsável (eis) pelo 
atendimento das demandas e resolução de todos os questionamentos e pendências. 
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ANEXO I AO PROJETO BÁSICO 
- MODELO DE PROPOSTA - 

 
MODELO DA PROPOSTA E JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS 

nº DESCRIÇÃO Unidade Qtde Preço Unitário Preço 
Total 

1 Aparelho de ar condicionado 9.000 BTU/h - SPLIT HI-WALL und 30 R$ -- R$ -- 

2 Aparelho de ar condicionado 18.000 BTU/h - SPLIT HI-WALL und 66 R$ -- R$ -- 

3 Aparelho de ar condicionado 17.000 a 18.000 BTU/h - SPLIT 
PISO TETO und 84 R$ -- R$ -- 

4 Tubo PVC, soldável, DN 25 mm, água fria (NBR-5648) m 200 R$ -- R$ -- 

5 Curva de PVC 90 graus, soldável, 25 mm, para água fria 
predial (NBR 5648) und 10 R$ -- R$ -- 

6 Mangueira cristal, lisa, pvc transparente, 1/2" x 2 mm  m 200 R$ -- R$ -- 

7 Tubo de Cobre Flexível 1/2" m 400 R$ -- R$ -- 

8 Tubo de Cobre Flexível 1/4" m 700 R$ -- R$ -- 

9 Tubo de Cobre Flexível 3/8" m 300 R$ -- R$ -- 

10 Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 30 cm, 
capacidade minima 60 kg branco m 96 R$ -- R$ -- 

11 
Instalação das unidades condensadoras, inclusive remoção 
das existentes no caso de substituição. Obs.: somente mão 
de obra. 

und 180 R$ -- R$ -- 

12 
Instalação das unidades evaporadoras,  inclusive remoção 
das existentes no caso de substituição. Obs.: somente mão 
de obra. 

und 180 R$ -- R$ -- 

TOTAL:  R$                                     
-    

JUSTIFICATIVA DE PREÇOS 

Item 
n° DESCRIÇÃO Unidade Qtde Custo Unit Custo Total 

Instalação das unidades condensadoras, inclusive remoção das existentes no caso de substituição. Obs.: somente mão de 
obra. 

11 
Mecânico de refrigeração  h 3 R$ -- R$ -- 

Auxiliar de mecânico h 3 R$ -- R$ -- 

TOTAL:  R$                                     
-    

Instalação das unidades evaporadoras,  inclusive remoção das existentes no caso de substituição. Obs.: somente mão de obra. 

12 
Mecânico de refrigeração  h 3 R$ -- R$ -- 

Auxiliar de mecânico h 3 R$ -- R$ -- 

TOTAL:  R$                                     
-    
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ANEXO II AO PROJETO BÁSICO 
- MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA OU VISTORIA - 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA  
 

 Eu, ___________________________________________, na qualidade de representante/preposto da empresa 
_____________________________________________, CNPJ nº ________________________, declaro ter tomado 
pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação, tais como área de abrangência, complexidade e de todas as peculiaridades técnicas e elementos necessários à 
elaboração da proposta comercial e à execução dos trabalhos integrantes do Edital do(a)____________________ nº 
_________/________. 

 
 Brasília, ________de ____________________de ________. 

 
___________________________________ 

Licitante: 
Representante: 

Documento: 
 

 
Obs: Caso a licitante realize a vistoria dos locais, poderá ser emitida a Declaração de Vistoria pelo TRE/DF conforme 

abaixo, prestando-se aos mesmos fins que a Declaração de Ciência: 
 

 
MODELO DA DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 
 Declaro, para fins de participação e habilitação no Pregão Eletrônico nº_________ (PA nº_____________), que 
a empresa __________________, CNPJ_______________ representada por_________________, vistoriou o(s) local 
(is) de realização dos serviços, tomando pleno conhecimento da área de abrangência, da complexidade e de todas as 
peculiaridades técnicas e elementos necessários à elaboração da proposta comercial e à execução dos trabalhos 
integrantes do Edital do presente Pregão. 
 

Brasília - DF, ___ de _____________de 2018. 
 
 

_______________________________________________ 
Representante do TRE/DF 

 
 

_______________________________________________ 
Representante da licitante: 

Documento:



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
TRE/DF: Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 02, Lote 06, CEP: 70094-901. 
Comissão de Licitações: (61) 3048-4067, 3048-4232 e 3048-4024. 

31 

ANEXO II AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 18/2018 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº: 0002310-95.2018.6.07.8100 

No dia ___ de ____________ de 2018, a UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.099.695/0001-61, situado na Praça Municipal de 
Brasília, SIG, quadra 2, lote 6, Brasília – DF, CEP: 70094-901, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu Diretor-Geral, o Senhor EDUARDO DE CASTRO RODRIGUES, no uso de suas atribuições, nos 
termos da Lei n.º 8.666/93, Decreto n.º 7.892/13, Lei Complementar n.º 123/2006, Lei n.º 10.520/2002, Decreto n.º 
5.450/2005 e demais normas legais cabíveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico 
SRP n.º 18/2018, resolve registrar o preço ofertado pelo(s) fornecedor(es) abaixo descritos, em conformidade com as 
seguintes cláusulas e condições: 

 
ITEM Descrição Und. de 

medida 
Quant. 

Registrada 
Preço Unitário 

 
Valor total 

      

Empresa:       
CNPJ:       
Endereço:       
Telefone: (     )       
E-mail: (     )       
Representante Legal:       
Documento de Identidade:       
CPF:        

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – VALIDADE, ALTERAÇÕES E VEDAÇÕES  

1.1. Esta Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da última assinatura 
eletrônica no SEI (Sistema Eletrônico de Informações), incluídas nesse prazo eventuais prorrogações. 

1.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

1.3. As contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alteradas, observado o 
disposto no art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

1.4. Não será permitida a adesão à presente ata, nos termos do subitem 2.6. do Edital. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA –  CADASTRO DE RESERVA DE FORNECEDORES 

2.1.         Com a finalidade de formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo 
primeiro colocado da ata, caso haja interessados, será incluído como anexo a esta Ata de Registro de Preços, o registro 
das licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais às da licitante vencedora na sequência da classificação do 
certame. 

2.2.          A habilitação dos fornecedores que compõem o cadastro de reserva será efetuada nas hipóteses previstas 
no parágrafo único do art. 13 (quando o primeiro colocado não assinar a ata, apesar de convocado) e nos arts. 20 e 21, 
do Decreto n.º 7.892/2013 (em caso de cancelamento do registro do fornecedor). 

2.3.         A ordem de classificação das licitantes registradas na ata deverá ser respeitada nas contratações.   

3. CLÁUSULA TERCEIRA – REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

3.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao TRE-DF promover as  negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993. 
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3.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 
TRE-DF convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

3.3. O(s) fornecedor(es) que não aceitar(em) reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será(ão) 
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

3.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o TRE-DF poderá: 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 

II - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

3.5. Não havendo êxito nas negociações, o TRE-DF deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

3.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

II - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido no Edital, sem 
justificativa aceitável; 

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; ou 

IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º 
da Lei n.º 10.520, de 2002. 

3.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do item 3.6. se dará mediante 
decisão do(a) Ordenador(a) de Despesas, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

3.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

I - Por razão de interesse público; 

II - A pedido do fornecedor.  

3.9. As especificações técnicas constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP n.º 18/2018 e seus anexos, 
bem como a proposta da licitante,  integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. 

 Esta Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do TRE-DF e do(s) 
Fornecedor(es) Beneficiário(s).  

Brasília-DF,       de                   de 20     . 

 
 
 

SR. EDUARDO DE CASTRO RODRIGUES 
Diretor-Geral  

TRE-DF 
 
 

Sr(a). _____________________ 
Fornecedor(a) 
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ANEXO III AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2018 
- MINUTA DE CONTRATO – 

Contrato n.º      /18 

CONTRATO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, E A 
EMPRESA...  

 A UNIÃO, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, inscrito no CNPJ sob o nº 
04.099.695/0001-61, situado na Praça Municipal de Brasília, Quadra 2, Lote 6, 2º Andar, Brasília – DF (CEP: 70.094-
901), doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua Presidente, Exm.ª Senhora 
Desembargadora CARMELITA INDIANO AMERICANO DO BRASIL DIAS, no uso de suas atribuições, e, de outro lado, 
a empresa      , inscrita no CNPJ sob o nº      , localizada no   , doravante denominada CONTRATADA, 
representada por   , portador do RG    e CPF nº   , resolvem celebrar este contrato para fornecimento e instalação de 
aparelhos de ar condicionado (Processo Administrativo SEI nº 0002310-95.2018.6.07.8100, Pregão Eletrônico nº 
18/2018), em conformidade com as seguintes cláusulas e condições: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Este contrato tem por objeto o fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado, incluindo todos os 
equipamentos e acessórios, bem como todos os materiais, mão de obra, ferramental e serviços necessários à plena 
instalação e operação, conforme regras estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 18/2018 e nas especificações 
constantes de seu Anexo I (Projeto Básico) e na proposta da CONTRATADA, na parte que não contrariar os 
documentos anteriormente citados, que integram este instrumento, independentemente de transcrição. 

2.        CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO CONTRATUAL 

2.1. A execução deste contrato dar-se-á em completa obediência às disposições nele contidas e às estabelecidas no 
edital da respectiva licitação e anexos, e será fiscalizada e acompanhada por servidor(es) da CONTRATANTE 
designado(s) especialmente para esse fim, denominado(s) gestor(es) do contrato, a quem cabe também o recebimento 
do objeto contratado. 

2.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, 
observadas as regras estabelecidas no Projeto Básico, neste instrumento contratual ou em lei, poderá ensejar a 
aplicação de sanções administrativas, previstas no Contrato e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/1993. 

2.3. A CONTRATADA está expressamente proibida de veicular qualquer publicidade ou qualquer outra informação 
acerca da execução dos serviços contratados sem a prévia autorização da CONTRATANTE. 

2.4. As obrigações do contrato deverão ser cumpridas em estrita observância às normas legais e técnicas vigentes e 
pertinentes ao objeto contratual, bem como aos bons padrões de qualidade. 

2.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666/1993. 

2.6. O regime de execução do objeto será empreitada por preço unitário e somente serão adquiridos e pagos os 
itens efetivamente solicitados e recebidos pelo TRE-DF. 

3.   CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA, DAS MEDIÇÕES, DO RECEBIMENTO DO OBJETOE DOS PRAZOS 

3.1. LOCAIS E HORÁRIO DE INSTALAÇÃO: 

1) TRE-DF, Praça Municipal – SIG Qd. 02, lote 06 – Brasília-DF; 

2) Cartório da 1ª Zona Eleitoral - SCRS 512, Bloco "B", Loja 70 - Asa Sul - CEP:     70.361-525; 

3) Cartório da 2ª Zona Eleitoral -  Paranoá - Quadra 04 Conjunto B Lote 06 - CEP: 71570-202; 

4) Cartório da 3ª Zona Eleitoral - Setor QNJ, Área Especial 16 - Taguatinga Norte- CEP 72.140-61; 

5) Cartório da 4ª Zona Eleitoral -  CL 207 Lotes A3/A4 - Santa Maria/DF CEP 72507-220; 

6) Cartório da 5ª Zona Eleitoral -  Quadra 07 Área Reservada nº 01 - Sobradinho - CEP: 73035-070; 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
TRE/DF: Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 02, Lote 06, CEP: 70094-901. 
Comissão de Licitações: (61) 3048-4067, 3048-4232 e 3048-4024. 

34 

7) Cartório da 6ª Zona Eleitoral -  Setor Central Comercial - Qd. 01 Lote F - Planaltina - CEP: 73310-301; 

8) Cartório da 8ª Zona Eleitoral -  QNM 12 Via NM 12A Lotes 2/4 - Ceilândia Centro / CEP: 72.210-121; 

9) Cartório da 9ª Zona Eleitoral - QI 07 Lote C - Guará I - CEP: 71020-006; 

10) Cartório da 10ª Zona Eleitoral - SIBS Quadra 02, AE 01 - Setor de Indústria Bernardo Saião - Núcleo Bandeirante -
 CEP: 71736-206 ; 

11) Cartório da 11ª Zona Eleitoral -  SHCE/SUL Q. 1409 lote 01 - Cruzeiro Novo -CEP: 70.658-4; 

12) Cartório da 13ª Zona Eleitoral - QR 302 CJ 13 LT 11 - Centro Urbano - Samambaia - CEP: 72.300-655; 

13) Cartório da 14ª Zona Eleitoral -   SEPN 510 , Lote 07, Avenida W3 Norte - CEP: 70.750-520; 

14) Cartório da 15ª Zona Eleitoral - Qd. 207 lote 02 - Praça Uirapuru - Águas Claras - CEP: 71.926-205; 

15) Cartório da 16ª Zona Eleitoral -   CEILÂNDIA NORTE - EQNO 12/14 - LOTE "C" - Setor O- Ceilândia Norte - CEP: 
72210-120; 

16) Cartório da 17ª Zona Eleitoral -  Área Especial 11 - Setor Central (Lado Leste) - Gama-  CEP.: 72405-000; 

17) Cartório da 18ª Zona Eleitoral -  SHIS Qi 13  Lt i - Lago Sul- CEP 71635-181; 

18) Cartório da 19ª Zona Eleitoral -  Área Especial 07, Setor G Norte - Taguatinga Norte - CEP: 72.130-003; 

19) Cartório da 20ª Zona Eleitoral - QNN 30, Área Especial "J" - Ceilândia Sul (Guariroba) - CEP: 72.220-310; 

20) Cartório da 21ª Zona Eleitoral - Avenida Recanto das Emas, Quadra 205, lotes 10 e 11 - Recanto das Emas - CEP: 
72650-000; 

21) Cartório Eleitoral do Exterior -  SHIS Qi 13  Lt i - Lago Sul- CEP 71635-181; 

22) Posto Eleitoral de Brazlândia - AE nº 02 Lote A Setor Norte - Cartório Des. Everards Mota e Matos - Brazlândia -
 CEP: 72705-620; 

23) Galpão das Urnas – SGON Quadra 01, lote 40/60 – Setor de Garagens e Oficinas Norte. 

3.1.1. Caso haja a necessidade de aprimoramentos, os dois tipos de equipamentos poderão ser instalados 
em quaisquer das unidades elencadas acima ou ainda em outras que vieram ser instaladas pela Justiça Eleitoral do DF. 

3.1.2. O horário de realização dos serviços em cada edificação deverá ser previamente acordado junto à 
Comissão de Gestão do Contrato que adotará os procedimentos necessários, devendo ser realizado preferencialmente 
das 8h às 18h. 

3.1.3. Poderá ser autorizada a execução em horários alternativos, noturnos, finais de semana ou feriados e 
recessos, mediante prévia comunicação. Neste caso, a jornada extraordinária não gerará quaisquer ônus extras à 
CONTRATANTE, devendo a proposta da licitante considerar eventuais custos adicionais para o cumprimento dos prazos 
prescritos. 

3.2. Apresentação da Medição: 

3.2.1. A medição, o recebimento e pagamento pelos serviços serão realizados mediante comunicação de 
término da sua execução, e será referente à conclusão do escopo definido pela respectiva ordem de serviço. Serão 
realizados mediante a conferência e apresentação de: 

3.2.1.1. Boletim de Medição: planilha com os quantitativos previstos, custos unitários e valores 
totais, tendo por base os quantitativos que integrarão cada ordem de serviço. 

3.2.1.2. Documentos:  

a) Relatório Técnico com a descrição dos serviços realizados, seus locais, fotos, data, 
devendo ser devidamente acompanhado de termo de comprovação de instalação e recebimento de 
controle remoto com a assinatura do responsável pelo setor que receberá o equipamento;  

b) Notas Fiscais dos aparelhos; e 

c) Manuais, certificados de garantia, e similares, referentes aos aparelhos. 

3.2.1.3. Comprovantes de Regularidade relativos:  

a) Regularidade Fiscal / Social; 

b) Trabalhista; e 
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c) Fundiária (FGTS). 

3.2.1.4. Somente após a conferência do boletim de medição, que poderá requerer a adequação 
de quantidades, para menor ou maior, em relação à ordem de serviço – em função de condicionantes da execução -, 
bem como após a verificação da apresentação dos demais documentos supracitados, é que será formalmente autorizada 
a emissão de Nota Fiscal pela fiscalização. 

3.2.1.5. O valor global da Nota Fiscal deverá referir-se aos serviços devidamente prestados e/ou 
equipamentos fornecidos e/ou equipamentos instalados. 

3.3. Recebimento Provisório e Definitivo: liquidação e pagamento 

3.3.1. Do Recebimento Provisório 

3.3.1.1. Do material: a Fiscalização promoverá o recebimento provisório dos materiais mediante 
recibo, por ocasião da entrega dos equipamentos; 

3.3.1.2. Dos serviços: a Fiscalização promoverá o recebimento provisório dos serviços de 
instalação dos equipamentos mediante recibo, por ocasião da comunicação, pela CONTRATADA, do término da 
execução de instalação nos locais de onde foram previstos os serviços; 

3.3.1.3. Nesta ocasião, será emitido pela Fiscalização o Termo de Recebimento Provisório 
relativo aos materiais e/ou aos serviços prestados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da emissão 
dos recibos acima referidos. 

3.3.1.4. Observação¹: no caso da necessidade de correções, refazimento de serviços, 
substituição de equipamentos defeituosos, e similares, os prazos de recebimento/pagamento serão interrompidos e 
reabertos a partir do seu saneamento.  

3.3.1.4. Observação²: A fiscalização concederá prazo específico para o saneamento de 
problemas constatados durante o recebimento provisório ou recebimento definitivo em função da abrangência conforme 
abaixo: 

a) Saneamento de problemas de infraestrutura: 5 dias úteis a partir da notificação; 

b) Saneamento de problemas com equipamentos: até 15 dias úteis a partir da notificação. 

3.3.1.5. Observação³: O prazo para a substituição de equipamentos a título de garantia durante 
sua vigência e após o recebimento definitivo será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos. 

3.3.1.4. Observação4: Eventuais solicitações de prorrogação dos prazos constantes deste 
Contrato ou do Projeto Básico somente serão aceitas no caso e nas formas previstas nos § 1º e § 2º do art. 57 da Lei 
8.666/93. 

3.3.2. Do Recebimento Definitivo 

3.3.2.1. Será emitido Termo de Recebimento Definitivo dos materiais e/ou dos serviços prestados 
por comissão especialmente designada para tal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da emissão do 
Termo de Recebimento Provisório, após a verificação da quantidade/conformidade dos equipamentos/materiais e 
serviços prestados com o especificado no Projeto Básico e na proposta comercial, além do pleno e correto 
funcionamento dos aparelhos, prestando-se tal documento como instrumento necessário e suficiente ao pagamento dos 
mesmos. 

3.4. PRAZOS PARA INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO 

3.4.1. O prazo para instalação dos equipamentos novos, bem como a retirada das maquinas velhas será 
calculado no momento da emissão da ordem de serviço emitida pelo Contratante com base na seguinte fórmula: 

Prazo Total = 6h/máquina*Qtd de equipamentos 

3.4.2. Considerou-se o custo estimado pelo SINAPI para a instalação de uma unidade de condensadora e 
uma unidade evaporadora, independentemente dos tipos e capacidades, conforme planilha no item 1.1.1. do Projeto 
Básico. 

3.4.3. Observação1: O prazo de execução de cada ordem de serviço será contado ininterruptamente a partir 
do recebimento pela CONTRATADA. 

3.4.4. Observação2: Haverá ordem de serviço específica para a autorização de entrega dos aparelhos de ar 
condicionado. Também, haverá ordem de serviço específica para a instalação destes. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA DOS PRODUTOS E DA GARANTIA CONTRATUAL 
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4.1.   DA GARANTIA DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS 

4.1.1. O prazo de garantia dos equipamentos deverá ser de, no mínimo, 02 (dois) anos, contados da 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Objeto. 

4.1.2. Caso o fabricante ofereça uma garantia maior do que a de dois anos, esta  se estenderá até o limite 
ofertado pelo fabricante. 

4.1.3. O prazo de garantia dos serviços será de 06 (seis) meses, contados da emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo do Objeto.  

4.1.4. No interregno entre a entrega e/ou instalação de determinado equipamento e a emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo, quaisquer acionamentos a título de garantia também serão de responsabilidade da 
CONTRATADA.  

4.1.5. Os equipamentos fornecidos a título de garantia, para substituição provisória ou permanente de 
equipamento defeituoso, deverão ser de especificações, desempenho, características e modelo idênticos, ou, na sua 
impossibilidade, de especificação, características e desempenho comprovadamente superiores e do mesmo fabricante. 
Ressalta-se que todos os custos para transportar os equipamentos em garantia serão por conta da CONTRATADA. 

4.2. DA GARANTIA CONTRATUAL 

4.2.1. À CONTRATADA será obrigatória a apresentação de garantia no percentual de 5% (cinco por cento) 
do valor total do contrato, nos termos do artigo 56 da Lei nº 8.666/93, com validade durante toda a vigência do contrato, 
observados, ainda, os seguintes requisitos: 

4.2.1.1. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados 
da assinatura deste instrumento, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, comprovante de 
prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança. 

4.2.1.2.  A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato, bem como do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à CONTRATANTE ou a Terceiros durante a execução do 
contrato, os quais sejam decorrentes de culpa ou dolo;  

c) multas moratórias e punitivas aplicadas à CONTRATADA; 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relacionadas com o objeto deste 
instrumento contratual, desde que não sejam regularmente adimplidas pela CONTRATADA.   

4.2.2. A modalidade seguro garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no 
subitem 4.2.1.2.  

4.2.3. A garantia em dinheiro deverá ser depositada na Caixa Econômica Federal, em conta específica e 
com correção monetária, em favor da CONTRATANTE. 

4.2.4. A inobservância do prazo fixado para a apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por 
cento). 

4.2.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a CONTRATANTE a promover a rescisão do 
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do artigo 78 
da Lei nº 8.666/93. 

4.2.6. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado com o 
objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

4.2.7. A garantia será considerada extinta: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo 
circunstanciado consignando que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas deste instrumento; 

b) após a expiração do prazo inserto no item 4.2.1., desde que a CONTRATADA não tenha dado azo 
à sua extensão, em face de descumprimento contratual.  

4.2.8. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
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4.2.9. Havendo acréscimo ou supressão do objeto, a garantia deverá ser alterada para observar o novo 
valor pactuado. 

5.     CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1.  Zelar pela perfeita execução contratual e atendimento dos requisitos da contratação, incluindo todos os 
equipamentos e acessórios, bem como todos os materiais, mão-de-obra, ferramental e serviços necessários à plena 
implementação, de acordo com as etapas, quantitativos, especificações e locais discriminados neste Projeto Básico e 
seus anexos; 

5.2.  Apresentar o visto do Registro no CREA-DF (Acórdão TCU nº 1908/2008- Plenário) no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos contatos do recebimento da Ordem de Serviço; 

5.3.  Manter atualizados os endereços, telefones e correio eletrônico (e-mail) junto ao TRE/DF, durante toda a 
vigência do contrato; 

5.4.  Fornecer suporte e meio para registro de problemas, solicitações de substituições de equipamentos, 
refazimento de serviços e acionamento da garantia, via telefone e/ou correio eletrônico, mediante fornecimento de 
número de protocolo ou confirmação de recebimento, em que conste a hora do comunicado, de modo a subsidiar o 
cumprimento e a aferição do cumprimento dos prazos previstos neste instrumento; 

5.5.  Providenciar a realização de todos os itens constantes do contrato, com o fornecimento de todos os 
equipamentos, materiais e acessórios, bem como ferramental, necessários à perfeita execução dos serviços; 

5.6.  Comunicar, por escrito, ao fiscal do contrato, quando verificar condições inadequadas para a prestação do 
serviço, deficiências na instalação dos equipamentos ou nos mesmos, ou a iminência de fatos que possam prejudicar a 
perfeita execução contratual; 

5.7.  Indicar ao TRE/DF, por escrito e antes da data prevista para o início da execução contratual, um preposto 
idôneo com poderes para representar a empresa, no que toca às questões administrativas e, principalmente, no tocante 
à eficiência e agilidade na execução do contrato, fornecendo o telefone de contato do referido preposto; 

5.8.  O registro dos serviços contratados junto ao CREA-DF, deverá ser realizado e comprovado perante este TRE-
DF em até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Ordem de Serviço; 

5.9.  O responsável técnico indicado na referida ART, caso não seja o mesmo indicado na fase de habilitação técnica 
do procedimento licitatório, deverá possuir a qualificação igual ou superior às exigidas no Edital e seus Anexos; 

5.10.  Apresentar no início do contrato e sempre que houver alteração, a relação nominal com os dados pessoais 
(nome completo, filiação, data de nascimento, RG, CPF e foto 3x4) dos profissionais que prestarão os serviços nas 
instalações da CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis antes do início da entrega ou instalação dos 
equipamentos; 

5.11.  Fornecer à equipe de trabalho os insumos, equipamentos de proteção individual, uniformes e o ferramental 
necessários à execução dos serviços, assumindo a responsabilidade pelo transporte, guarda, carga e descarga dos 
mesmos; 

5.12.  Responsabilizar-se pelo ônus da mão-de-obra referente à execução dos serviços; 

5.13.  Prestar serviços de forma a assegurar que os sistemas e equipamentos mantenham eficiente, seguro e 
confiável funcionamento; 

5.14.  Responsabilizar-se pelo transporte dos insumos e equipamentos, fornecidos até o local de aplicação/instalação; 

5.15.  A equipe de trabalho da CONTRATADA, estando em serviço nas instalações da CONTRATANTE, deverá se 
apresentar sempre uniformizada, portando crachá de identificação; 

5.16.  A equipe de trabalho deverá fazer uso obrigatoriamente dos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, bem 
como observar conduta adequada na utilização dos materiais de consumo, peças de reposição, ferramentas e 
equipamentos, conforme indicações dos fabricantes, objetivando a correta execução dos serviços; 

5.17.  Propiciar à CONTRATANTE todos os meios e facilidades necessários à fiscalização dos serviços; 

5.18.  Acatar as determinações do gestor do contrato que poderá sustar, total ou parcialmente, a realização de 
serviços mal executados sempre que considerar a medida necessária; 

5.19.  Assumir inteira responsabilidade pela conservação e limpeza dos locais de circulação e de execução dos 
serviços. O desenvolvimento de trabalhos deverá ser rigorosamente planejado, protegendo-se especialmente os 
materiais de acabamento existentes na edificação (pisos, paredes e forros); 
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5.20.  Prestar todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados em, no máximo, 02 (dois) dias 
úteis, contados a partir da comunicação do contratante; 

5.21.  Executar os serviços contratados, utilizando mão de obra, ferramentas e material próprios; 

5.22.  Proteger os móveis e demais elementos constantes dos ambientes onde serão realizados os serviços e 
proceder à respectiva limpeza após a conclusão dos serviços; 

5.23.  Observar e fazer com que seus funcionários e/ou contratados respeitem as normas relativas à segurança, 
higiene e medicina do trabalho (visando à segurança e proteção de seus funcionários) quando em serviços nas 
dependências da CONTRATANTE; 

5.24.  A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

5.25.  Demonstrar a procedência de equipamentos de modo a comprovar que a peça/material ou equipamentos são 
novos, originais, de primeiro uso, bem como outras informações, a critério do Gestor do Contrato – vide item 8.1 do 
Projeto Básico; 

5.26.  Prestar todas as informações ao TRE/DF sobre os equipamentos e serviços executados, por meio de relatório a 
ser entregue, por ocasião das medições das etapas, conforme item 2.6.1.1 (b) do Projeto Básico; 

5.27.  A CONTRATADA acatará imediatamente as instruções e observações que emanem da Fiscalização, refazendo 
qualquer trabalho não aceito, nos prazos definidos no item 2.6.1.2 do Projeto Básico; 

5.28.  A inobservância das especificações técnicas implicará na não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a 
CONTRATADA refazer as partes recusadas sem direito a indenização; 

5.29.  A CONTRATADA deverá promover os devidos reparos e/ou substituição de bens, patrimônio do TRE-DF ou de 
terceiros, cujos danos tenham sido causados pela empresa no curso da prestação dos serviços, por dolo ou culpa de 
seus empregados, no prazo de até 5 (cinco) dias, ou, em prazo inferior, registrado em requerimento do TRE-DF, 
contados do recebimento do comunicado formal, a depender da gravidade da ocorrência. A critério do TRE-DF, o valor 
do reparo poderá ser deduzido da garantia, da fatura a ser paga à CONTRATADA ou cobrado judicialmente; 

5.30.  É de responsabilidade da CONTRATADA tomar todas as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados, prepostos, terceirizados, que venham a sofrer acidente no local de trabalho ou , ainda, que sejam 
acometidos por mal súbito, quando da execução dos serviços contratados, assumindo todas as obrigações civis e 
trabalhistas decorrentes do evento; 

5.31.  A CONTRATADA deverá se responsabilizar por todas as despesas relativas a salários, auxílios, refeição e 
transporte, contribuições, encargos sociais e trabalhistas, seguro acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, 
depósitos fundiários, pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias, adicionais, e quaisquer outras de natureza diversa 
que forem devidas aos seus empregados, prepostos, terceirizados ou subcontratados, não cabendo, em função destes, 
nenhum direito regressivo contratual ou empregatício para com o TRE-DF; 

5.32.  A CONTRATADA deverá instalar as suas expensas todo o material adquirido, incluindo fixação, dutos, cobre, 
instalação elétrica, entre outros que se façam necessários para o perfeito funcionamento, durabilidade e confiabilidade 
da operação dos aparelhos de ar condicionado instalados;  

5.33.  Eventuais problemas de compatibilidade devem ser resolvidos pela própria CONTRATADA, de modo que a 
operação insatisfatória dos equipamentos será motivo para seu não recebimento;  

5.34.  Todos os equipamentos entregues durante a vigência do Contrato deverão ser iguais entre si e à 
respectiva proposta comercial: mesmo modelo por tipo de aparelho de ar condicionado, componentes do 
mesmo fabricante e linha de produtos e similares. Ressalta-se que os aparelhos só podem possuir 
marcas/modelos distintos se forem de tipos diferentes, ou seja, os aparelhos de 9.000BTU/h, 17.000/18.000BTU/h 
e 18.000BTU/h podem ter marcas diferentes; 

5.35.  Manter Livro Diário de Obras devidamente preenchido diariamente, a ser submetido à Fiscalização durante o 
rito de medição; 

5.36.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
5.37.  Realizar a retirada dos equipamentos atualmente instalados no TRE-DF que serão objeto de substituição, 
conforme determinações dos gestores do contrato; 

5.38.  Apresentar certificado de garantia determinado com validade a partir da emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo; 
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5.39.  Os equipamentos de ar condicionado deverão possuir assistência técnica permanente no Distrito Federal por 
meio do licitante vencedor ou por outra empresa indicada na proposta (representante legal autorizado), bem como 
deverá informar o nome, endereço, telefone, fax, e-mail para contato posterior. Caso a empresa indicada não preste os 
serviços de assistência técnica, o licitante vencedor assumirá automaticamente este encargo, independente de qualquer 
notificação ou interpelação, administrativa ou judicial; 

5.40.  A empresa responsável pela garantia dos aparelhos, quando solicitadas a realizarem alguma intervenção 
técnica fora do local de instalação, deverá substituí-lo por outro equipamento de igual desempenho/modelo e 
características técnicas para que os serviços não sejam interrompidos ou sofra qualquer tipo de dano ou prejuízo. 

6.                CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Diligenciar, no momento da licitação, junto ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, para fins 
de comprovação de atendimento das especificações técnicas e demais condições estabelecidas no Projeto Básico e 
seus anexos; 

6.2. Proporcionar as condições, a seu cargo, para que a CONTRATADA possa cumprir as obrigações pactuadas; 

6.3. Prestar as informações e os esclarecimentos baseados em informações disponíveis nos arquivos do TRE/DF 
que venham a ser solicitados pela CONTRATADA a respeito do objeto do contrato; 

6.4. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade ou defeitos constatados na execução do objeto deste 
contrato. 

6.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA a respeito do 
objeto do contrato; 

6.6.  Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas especificações; 

6.7.     Solicitar a substituição dos empregados/prestadores de serviços que não estiverem desempenhando suas 
atividades a contento, de acordo com o estabelecido neste Contrato, exercendo a mais ampla e completa fiscalização 
sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados; 
6.8.       A CONTRATANTE pode ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado/prestador 
de serviços da CONTRATADA que estiver sem uniforme, crachá, e EPI´s, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização 
ou cuja permanência na área, julgar inconveniente; 
6.9.      Fiscalizar os serviços executados por meio de equipe técnica denominada Comissão de Gestão do Contrato, 
aprovando ou impugnando os serviços executados. 

7.       CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento a cargo da CONTRATANTE, mediante depósito bancário em conta da CONTRATADA, será 
efetuado, em até 15 (quinze) dias úteis, contados da entrega da nota fiscal ou do documento hábil equivalente, que 
deverá conter a indicação do banco, da agência bancária e do número da conta corrente, sem erro ou rasura, sendo 
efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas na legislação em vigor, tais como COFINS, ISS e 
PIS/PASEP. 

7.1.1. A nota fiscal somente será recebida pelo Gestor do Contrato após o recebimento definitivo dos 
produtos/serviços e encaminhada para pagamento. 

7.2. No caso de atraso ou inexecução parcial do contrato, a CONTRATANTE disporá de até 40 (quarenta) dias para 
a realização do pagamento, contados a partir do recebimento da nota fiscal ou do documento hábil equivalente, que 
somente poderá ser recebida(o) após o recebimento definitivo do objeto contratado. 

7.2.1. A retenção de tributos não será efetuada, caso a CONTRATADA apresente junto com a nota fiscal ou 
o documento hábil equivalente, a comprovação de que a mesma é optante do Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples 
Nacional. 

7.3. Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal ou o 
documento hábil equivalente, os seguintes documentos:  

a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS - demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

b) Prova de regularidade fiscal perante a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, abrangendo as contribuições sociais prevista nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 
11 da Lei nº 8.212/1991 - mediante a apresentação de certidão negativa de débitos relativos aos tributos 
federais e à dívida ativa da União; 
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c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

7.4. Erro/rasura na nota fiscal ou no documento hábil equivalente, constituem fatos impeditivos do pagamento 
correspondente, não implicando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

7.5. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetivar o pagamento se a execução do objeto do certame não 
se coadunar com as condições estipuladas neste instrumento. 

7.6. Caso o pagamento ocorra fora do prazo estabelecido, sem que a CONTRATADA contribua para isso, o Tribunal 
pagará o valor devido com atualização financeira, de acordo com a variação do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, 
proporcionalmente aos dias de atraso. 

7.7. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pela CONTRATADA, nos termos da Cláusula Onze – PENALIDADES, deste instrumento. 

8.        CLÁUSULA OITAVA – VALOR E DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

8.1. Pelo objeto contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total estimado de R$ 
_______________________, correspondente ao fornecimento dos itens solicitados, conforme preços unitários 
constantes da proposta da CONTRATADA reproduzidos na tabela abaixo: 

nº DESCRIÇÃO Unidade Qtde Preço Unitário Preço 
Total 

1 Aparelho de ar condicionado 9.000 BTU/h - SPLIT HI-WALL und 30 R$ -- R$ -- 

2 Aparelho de ar condicionado 18.000 BTU/h - SPLIT HI-WALL und 66 R$ -- R$ -- 

3 Aparelho de ar condicionado 17.000 a 18.000 BTU/h - SPLIT 
PISO TETO und 84 R$ -- R$ -- 

4 Tubo PVC, soldável, DN 25 mm, água fria (NBR-5648) m 200 R$ -- R$ -- 

5 Curva de PVC 90 graus, soldável, 25 mm, para água fria 
predial (NBR 5648) und 10 R$ -- R$ -- 

6 Mangueira cristal, lisa, pvc transparente, 1/2" x 2 mm  m 200 R$ -- R$ -- 

7 Tubo de Cobre Flexível 1/2" m 400 R$ -- R$ -- 

8 Tubo de Cobre Flexível 1/4" m 700 R$ -- R$ -- 

9 Tubo de Cobre Flexível 3/8" m 300 R$ -- R$ -- 

10 Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 30 cm, 
capacidade minima 60 kg branco m 96 R$ -- R$ -- 

11 
Instalação das unidades condensadoras, inclusive remoção 
das existentes no caso de substituição. Obs.: somente mão 
de obra. 

und 180 R$ -- R$ -- 

12 
Instalação das unidades evaporadoras,  inclusive remoção 
das existentes no caso de substituição. Obs.: somente mão 
de obra. 

und 180 R$ -- R$ -- 

TOTAL:  R$                                     
-    

8.2. Toda e qualquer alteração contratual deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com 
amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.  

8.3. Caso seja de interesse da CONTRATANTE, o objeto deste contrato poderá ser aumentado ou diminuído até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial, facultada a supressão além do limite estabelecido mediante 
acordo entre as partes, conforme o disposto no artigo 65, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93, ficando a CONTRATADA 
obrigada a aceitar o acréscimo ou a diminuição nas mesmas condições licitadas, inclusive quanto ao preço. 

9.        CLÁUSULA NONA - VIGÊNCIA 
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9.1.  A presente contratação terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da última assinatura eletrônica no SEI 
(Sistema Eletrônico de Informações). 

10.        CLÁUSULA DEZ – DO REAJUSTE 

10.1. Não se aplica.  

11. CLÁUSULA ONZE – PENALIDADES 

11.1. Pelo atraso injustificado na execução do objeto do contrato a CONTRATADA poderá sujeitar-se à multa de até 
5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela do objeto entregue em atraso, a título de cláusula penal, e de 1% (um por 
cento) ao mês, pro rata temporis. 

11.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n.º 8.666/93 e no artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, nos 
casos de retardamento da execução do objeto, fraude ou falha na execução do contrato, comportamento de modo 
inidôneo, cometimento de fraude fiscal, inexecução total ou parcial do objeto ou de descumprimento de obrigações 
contratuais, garantidos o contraditório e a ampla defesa, a CONTRATADA poderá se apenada, isolada ou juntamente 
com a multa definida no item 11.2.2, com as seguintes sanções: 

 11.2.1. Advertência, por escrito, nas hipóteses de descumprimento de obrigações contratuais, 
consideradas falhas leves, desde que não resulte em prejuízos para o serviço da CONTRATANTE. 

 11.2.2. Multa no percentual de até 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de infrações previstas 
no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002, bem como de inexecução contratual ou descumprimento de obrigações contratuais. 

 11.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE, por prazo não superior a dois anos, no caso de inexecução contratual ou descumprimento de 
obrigações contratuais consideradas mais graves. 

 11.2.4. 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 item anterior no caso de inexecução contratual ou 
descumprimento de obrigações contratuais consideradas mais graves. 

 11.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei n.º 10.520/02, pelo prazo de até cinco 
anos, sem prejuízo da multa prevista neste contrato, nos casos de fraude na execução do contrato, comportamento de 
modo inidôneo, cometimento de fraude fiscal ou falhas consideradas graves na execução do contrato. 

11.3.  No caso de aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será facultada à CONTRATADA a apresentação de 
defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do § 2º do art. 87 da Lei 8.666/93. 

11.3.1. Nos termos da portaria conjunta nº 05/2017 do TRE-DF que Regulamenta o Sistema Eletrônico de 
Informações – SEI, as notificações para apresentação de defesa prévia e recurso serão encaminhadas para o correio 
eletrônico informado na proposta. 

11.3.2. Para fins de contagem do prazo a que se refere o item 11.3, considerar-se-á recebida a notificação 
no dia útil seguinte ao encaminhamento do e-mail. 

11.3.3. É obrigação da CONTRATADA informar à CONTRATANTE as alterações  que vierem a ocorrer no 
correio eletrônico informado. 

11.4.  Caso a CONTRATADA não efetue o pagamento das multas, seus valores serão descontados do pagamento da 
obrigação principal e, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

11.4.1. Se o valor a ser pago não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da 
garantia contratual, se houver. 

11.5. Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará: 

 I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 

 II – a não reincidência da infração; 

 III – a atuação da CONTRATADA em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou comissiva; 

 IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e 

 V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração. 

11.6. A multa de valor irrisório poderá ser convertida em pena de advertência, a critério da autoridade competente. 
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11.7.  Toda e qualquer penalidade aplicada à CONTRATADA será registrada no SICAF – Sistema Integrado de 
Cadastro de Fornecedores e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da 
União – CEIS, se for o caso. 

11.8.  Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, 
este será encaminhado para inscrição em dívida ativa ou cobrado judicialmente. 

12. CLÁUSULA DOZE – RESCISÃO 

12.1.  A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 
a 80 da Lei nº 8.666/1993. 

 12.1.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do procedimento, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 12.1.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

              a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, mediante notif icação através de ofício entregue diretamente ou 
por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo das penalidades previstas neste contrato; 

               b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo aditivo ao contrato, 
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;   

              c)  Judicial, nos termos da legislação. 

  12.1.3.  A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

 12.1.4.  De conformidade com o § 2º do artigo 79, da Lei nº 8.666/93, quando a rescisão ocorrer com 
base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a)     Devolução de garantia se houver; 

b)   Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

c)     Pagamento do custo de desmobilização se houver. 

 12.1.5.  A rescisão poderá acarretar as seguintes consequências imediatas: 

             a) Execução da garantia contratual para ressarcimento, à CONTRATANTE, dos valores das 
multas aplicadas ou de quaisquer outras quantias ou indenizações a ela devidas, quando houver; 

             b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à 
CONTRATANTE. 

12.2         No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, 
cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados.  

12.3          No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo 
que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e 
produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências 
acauteladoras. 

13. CLÁUSULA TREZE - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

13.1         A despesa decorrente deste contratação correrá às expensas do orçamento de 2018 e seguintes, na Ação 
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa no Distrito Federal,  no elemento de despesa 44.90.52 - Equipamentos e 
Material Permanente, no subitem 12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos. 

14. CLÁUSULA QUATORZE – PUBLICAÇÃO 

14.1.    Este contrato será publicado, em extrato, no Diário Oficial da União, às expensas da CONTRATANTE, de 
acordo com o previsto no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93. 

15.      CLÁUSULA QUINZE – CASOS OMISSOS 

15.1 A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão por suas cláusulas, pelo 
disposto na Lei nº 8.666/93 — que institui normas para licitações e contratos na Administração Pública — e demais 
normas que disponham sobre este tipo de contratação e/ou sobre o objeto aqui contratado, bem como pelos preceitos de 
direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado, na forma do artigo 54, c/c o inciso XII do artigo 55 da Lei 8.666/93. 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
TRE/DF: Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 02, Lote 06, CEP: 70094-901. 
Comissão de Licitações: (61) 3048-4067, 3048-4232 e 3048-4024. 

43 

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – FORO 

16.1         Fica eleito, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, o foro Seção Judiciária de 
Brasília-DF, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

     E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado, foi lavrado o presente Termo que será assinado 
eletronicamente no SEI – Sistema Eletrônico de Informações ou, em caso de impossibilidade, impresso e assinado em 02 
(duas) vias de igual teor e forma. 

Brasília-DF,    de                                 de 2018. 

 

Des.ª CARMELITA BRASIL  
Presidente do TRE-DF 

Contratante 
 
 

Senhor(a) 
Contratada 


