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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO 
 

No recente Acórdão TCU n.º 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 n.º 20/2018 – 

PREÂMBULO 

MODALIDADE: PREGÃO; FORMA: ELETRÔNICA 

PROCESSO SEI N.º: 0002572-45.2018.6.07.8100. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LAVANDERIA COMUM.  
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 10.520/02, Decreto n.º 5.450/05, Lei Complementar n.º 123/06 (Estatuto 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) com as alterações da Lei Complementar n.º 147/14, 
Decreto n.º 8.538/15 e, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666/93, com as devidas alterações, e demais normas 
pertinentes. 

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: 10 de setembro de 2018; 

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

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

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME’S / EPP’S / COOPERATIVAS DO ART. 34, LEI Nº 11.488/2007 

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 por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de lavanderia comum, sob demanda, para o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-
DF), abrangendo as etapas de coleta, lavagem, passagem, ensacamento e entrega dos materiais 
devidamente limpos, em conformidade com as regras estabelecidas neste instrumento convocatório e nos 
anexos que o integram. 

1.2. Integram este Edital: Anexo I - Termo de Referência; e Anexo II - Minuta do Contrato. 

1.3. Compõem o Termo de Referência, como anexo: Anexo I - Instrumento de Medição de Resultado 
(IMR); e Anexo II - Modelo de Proposta. 

1.4. As quantidades especificadas neste Edital representam o estimado por esta Corte para 12 
(doze) meses. O TRE-DF não se obriga a adquirir a totalidade prevista para cada item. 

2.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar da licitação, EXCLUSIVAMENTE, as microempresas, as empresas de pequeno 
porte e as sociedades cooperativas de que trata o art. 34 da Lei nº 11.488/2007, desde que sejam do ramo 
de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da pretendida contratação e atendam todas as 
condições e exigências constantes deste Edital. 

 2.1.1. As empresas deverão estar previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio do sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 
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2.2. O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade 
cadastradora dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos ministérios, das autarquias e das 
fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais – SISG, localizadas nas unidades da 
federação. 

2.3. 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. 

2.4. 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. 

2.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação por ele efetuada, 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. 

2.6. Caberá à interessada em participar do pregão: 

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

2.6.2. 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; 

2.6.3. 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; 

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

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

2.7. Além dos casos previstos no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93, não será admitida a participação de 
empresas: 

a) que não estejam no rol taxativo do subitem 2.1.; 

b) em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

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 entendido aqueles 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 n.º 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; 
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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. 

2.7.1. É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços 
com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 
assessoramente, de membros ou juízes vinculados ao TRE-DF (Art. 3º, da Resolução nº 7/2015 do CNJ). 

2.8. 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) seja microempresa, 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. 

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

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

3. PROPOSTAS 

3.1. As propostas deverão ser apresentadas exclusivamente por meio do endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, o que ocorrerá a partir da data de divulgação da licitação até a data e 
horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de 
recebimento de propostas.  

3.2. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, se prazo superior não for estipulado na forma do 
subitem 9.5., 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. 

3.3. A licitante deverá consignar, via sistema eletrônico, o menor preço global, já incluso 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 2.8. 

3.4. A omissão na descrição dos prazos e formas estabelecidos não provocará a desclassificação da 
licitante omissa, presumindo-se que tenha aceitado todas as condições especificadas.  

3.5. As propostas em desacordo com os termos deste instrumento, que se opuserem a qualquer 
dispositivo legal vigente ou que apresentarem irregularidades insanáveis, serão desclassificadas. 

3.6. 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 a que diz respeito a especificações dos serviços e preços 
apresentados, salvo alterações de caráter absolutamente formal, a critério do pregoeiro. 

4. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

4.1. 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. 

 4.1.1. 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. 

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

4.3. 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. 

5. CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
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5.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

5.2. 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. 

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

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

5.5. 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. 

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

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

5.8. Se todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de 8 
(oito) dias úteis para apresentação de novas propostas escoimadas das causas que os desclassificaram. 

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

6. FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. Somente as licitantes com propostas classificadas nos termos do item 5 - CLASSIFICAÇÃO E 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, participarão da fase de lances. 

6.2. 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 informados sobre o recebimento, com o respectivo horário, e o valor consignado no registro. 

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

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

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

6.6. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do menor preço 
global registrado, vedada a identificação da ofertante. 

6.7. 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. 

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

6.9. Se ocorrer 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. 

6.10. 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. 

6.11. 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. 

7. DESEMPATE 

7.1. Havendo empate que não se enquadre na hipótese prevista na Lei Complementar n.º 123/06, deverá 
ser aplicado o direito de preferência estabelecido no artigo 3º, § 2º da Lei n.º 8.666/93. 

7.2. Persistindo o empate ou comprovada a inviabilidade de aplicação da regra do subitem anterior, o 
pregoeiro procederá a sorteio, observado o disposto no artigo 45, § 2º da Lei n.º 8.666/93. 

8. NEGOCIAÇÃO 

8.1. Encerrada a etapa de lances, ou realizado o desempate na forma do item anterior, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais 
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vantajoso, 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. 

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

9.        ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

9.1. 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 o envio de sua proposta com o valor readequado ao 
lance vencedor ou ao valor negociado, caso ocorra, conforme disposto no item 12 – ENCAMINHAMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO. 

9.2 Não se admitirá proposta com apresentação de valores simbólicos, irrisórios ou de valor 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. 

9.2.1. 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. 

9.3. 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, poderão haver questionamento junto à proponente para a apresentação 
de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade. 

9.4 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. 

9.5. A proposta será examinada quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado e a 
adequação técnica para a contratação e 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 assinar o contrato ou instrumento substitutivo, 
juntamente com a documentação que comprove esse poder; 

c) descrição detalhada do objeto da licitação, com indicação do menor preço global, 
conforme descrito no Termo de Referência; 

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, será entendida como válida por 60 (sessenta) dias; 

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. 

9.6. 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. 

9.7. 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. 

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

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

9.10. Sendo aceitável a oferta de menor preço global, será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias da licitante que a tiver formulado. 
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9.10.1. Não sendo aceitável, ou não havendo atendimento das exigências habilitatórias, ou se a 
licitante deixar de reenviar proposta nos termos do subitem 9.1., o pregoeiro examinará a proposta 
subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda a este Edital.  

9.11. Tratando-se de adjudicação por menor preço global, não será aceito valor global, bem como os 
preços unitários e totais de cada item que o compõe, 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. 

10. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA 

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

11. HABILITAÇÃO 

11.1. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, os 
documentos, com prazo de validade não expirado, relacionados 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; 
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 previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo 
único do artigo 11 da Lei n.º 8.212/91 - 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, 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) 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; 
h) 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 (um). 
i) um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m) aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto 
desta contratação, demonstrando que a licitante prestou serviços de lavanderia de, no mínimo, 200 
peças ou 585 m2, exigidas na presente contratação, durante 12 meses. 

i.1) será aceito o somatório de atestados para comprovar o quantitativo mínimo exigido para a 
capacidade técnica, desde que se refiram a serviços executados de forma concomitante.  
i.2) o (s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a serviços 
prestados no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária, especificada no 
contrato social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro 
de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB. 
i.3) somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão do 
respectivo contrato ou decorrido no mínimo doze meses do início de sua execução, exceto se 
houver sido firmado para ser executado em prazo inferior. 
i.4) a licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços, quando solicitado pelo pregoeiro. 
i.5) para fins comprobatórios da condição apresentada na alínea i será considerada como 
serviço semelhante/equivalente qualquer atividade relacionada a serviços de lavanderia, comum 
ou específico. 
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    11.2.    Em se tratando de cooperativas, estas deverão apresentar, quando solicitado pelo 
pregoeiro, os seguintes documentos, com prazo de validade não expirado: 

11.2.1.        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. 

11.2.2. A Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual 
(DRSCI) de cada um dos cooperados relacionados. 

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

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

11.2.5. A comprovação de integralização das respectivas quotas-partes por parte 
dos cooperados que executarão o contrato. 

11.2.6. 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. 

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

11.2.7.1. Ata de fundação. 

11.2.7.2. Estatuto social com a ata da assembléia que o aprovou. 

11.2.7.3. Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata 
da assembléia que os aprovou. 

11.2.7.4. Editais de convocação das três últimas assembléias gerais 
extraordinárias. 

11.2.7.5. Três registros de presença dos cooperados que executarão o 
contrato em assembléias gerais ou nas reuniões seccionais. 

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

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

11.3. A comprovação referida nas alíneas “c”, “d” e “e” do subitem 11.1. será verificada mediante consulta 
“on-line” ao sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

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

11.5. As exigências habilitatórias que não puderem ser comprovadas pelo SICAF deverão ser 
comprovadas mediante encaminhamento da devida documentação para o correio eletrônico, no prazo 
definido neste Edital, após a solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico. 

11.5.1. O encaminhamento da referida documentação deve ser feito na forma do item 12 – 
ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO. 

11.5.2. 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: 

        11.5.2.1. 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; 

        11.5.2.2. 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; 

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



 
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. 
 

11.6.  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. 

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

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

11.9.  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 aos documentos dispensados pelo Decreto n.º 8.660/2016). 

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

11.11. 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. 

11.12. 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. 

 11.12.1.     Os impedimentos nos cadastros previstos no subitem 11.5.2., apuradas em nome da 
matriz, obstruem a participação de quaisquer de suas filiais, e vice-versa. 

11.13.  As licitantes, participantes exclusivas, consoante disposto no subitem 2.1., fazem jus aos benefícios 
da Lei Complementar nº 123/2006, de modo que a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida 
para efeito de entrega da nota de empenho, devendo, entretanto, apresentar, no momento da habilitação, 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que, porventura, 
apresente alguma restrição. 

11.13.1.      Havendo 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), prorrogável por igual período, 
a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

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

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

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

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

11.17.  Quando todos as licitantes forem inabilitados, o pregoeiro poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis 
para que eles apresentem nova documentação escoimada das causas que os inabilitaram. 

12. ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

12.1. 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 duas horas, contados da solicitação do pregoeiro. 

13. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

13.1. 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. 

13.2. Não terá efeito de recurso a alegação oferecida após o termo marcado para a apresentação da 
impugnação. 
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13.3. O pregoeiro, auxiliado pelo setor do TRE-DF responsável pela elaboração deste Edital, decidirá 
sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

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

13.5. 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. 

13.6. Qualquer modificação, neste Edital, exigirá 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. 

13.7. 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. 

14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

14.1. 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. 

14.2. A licitante-recorrente deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo 
de 3 (três) dias, ficando os 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. 

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

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

15. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1. 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. 

16. ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO 

16.1. Cabem ao pregoeiro as atribuições dispostas no artigo 11 do Decreto n.º 5.450/05. 

16.2. 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). 

16.3. 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. 

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

17.  CONTRATO E NOTA DE EMPENHO 

17.1. 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 23 deste Edital, durante a validade da sua 
proposta, para assinar, por meio eletrônico, o respectivo termo contratual e receber a nota de empenho 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital e no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93. 

 17.1.1. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração. 
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17.1.2. Caso a empresa não assine o contrato no prazo estipulado no item 17.1, a contar de sua 
disponibilização eletrônica no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), poderá incorrer na hipótese de 
retardamento da execução de seu objeto descrita no art. 7º da Lei 10.520/2002.  

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

17.3. Em cumprimento ao disposto no artigo 6º da Lei n.º 10.522/02, a contratante realizará consulta ao 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, cujo resultado será 
anexado aos autos do processo correspondente (Acórdão TCU n.º 1.427/10-Plenário e Acórdão TCU n.º 
6.246/10-2ª Câmara). 

17.4.  Quando o convocado, dentro do prazo de validade da sua proposta, não mantiver sua condição de 
habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato e receber a nota de empenho no 
prazo estabelecido no subitem 17.1, decairá a licitante vencedora do direito à contratação, sendo, neste caso, 
facultado ao pregoeiro, no prazo e nas condições já estabelecidas neste Edital, convocar outra licitante para 
assinar o contrato, obedecida a ordem de classificação estabelecida no § 2º do artigo 64 da Lei n.º 8.666/93 e 
comprovados os requisitos habilitatórios, assinar o contrato e receber a nota de empenho, sem prejuízo das 
penalidades previstas neste Edital e nas demais cominações legais, em especial ao disposto no artigo 7º da 
Lei n.º 10.520/02. 

17.5. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes 
liberadas dos compromissos assumidos. 

18. CUSTO ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18.1.  O valor total anual estimado para a contratação é de 13.752,40 (treze mil, setecentos e cinquenta 
e dois reais e quarenta centavos), conforme pesquisa realizada pela área responsável, tendo como base o 
valor médio dos preços obtidos junto a empresas do ramo e em cotação pública, atendidas as diretrizes 
fixadas na IN SEGES/MPDG n.º 5/2014.  

18.2. 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 33.90.39 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.  

19.  PAGAMENTO 

19.1. O modo de pagamento decorrente da execução contratual, a cargo do TRE-DF, consta na minuta do 
contrato - Anexo II a este Edital. 

20.  PENALIDADES 

20.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 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 
e municípios, bem como será descredenciado 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 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
da multas previstas em edital e no contrato e nas demais cominações legais. 

20.2. A configuração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, 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 
subitem 20.1 e da adoção das medidas estabelecidas nos subitens seguintes; 

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

c) À revogação da licitação. 

20.3. Em cumprimento aos Acórdãos do plenário do TCU n.º 1.793/2011 e n.º 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 artigo 7º da Lei 10.520/2002. 
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20.4. 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. 

20.5. Sanções por atos praticados após a assinatura do contrato estão previstas na minuta de contrato 
(Anexo II ao Edital). 

21.      CASOS OMISSOS 

21.1. 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.  

22.  CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

22.1.       Para a execução dos serviços, objeto deste Edital, a contratada deverá observar os critérios e 
práticas de sustentabilidade contidos no Decreto n.º 7.746/12, na IN SLTI/MPOG 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, além daquelas especificadas no Item 
14 do Termo de Referência.  

23.  CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI 

23.1. 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. 

23.2. 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. 

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

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

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

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

23.3.  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. 

               23.3.1.    O usuário não poderá alegar o uso indevido de sua senha relativa à assinatura eletrônica. 
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24. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

24.1. Em caso de discordância(s) existente(s) entre as especificações do objeto descritas no Compras 
Governamentais e as constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.  

24.2. 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.  

24.3. 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 n.º 5.450/05, ressalvado o disposto no § 2º do mesmo dispositivo. 

24.4. Da sessão pública de realização do pregão, será lavrada ata, a ser assinada pelo pregoeiro, 
mencionando todos as 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 n.º 5.450/05. 

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

24.6. 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. 

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

24.8. 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.  

24.9. 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. 

 
 

HERACLITO CARLOS VIEIRA FREITAS 
Coordenador Substituto de Material e Contratações 
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ANEXO I AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2018 

- TERMO DE REFERÊNCIA - 
 
PROCESSO SEI Nº: 0002572-45.2018.6.07.8100. 

1. OBJETO  

       Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia comum, sob demanda, 

para o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), abrangendo as etapas de coleta, lavagem, 

passagem, ensacamento e entrega dos materiais devidamente limpos. 

 O objeto a ser contratado, considerado de natureza continuada, enquadra-se na 

categoria de bens e serviços comuns, Ação Julgamento de Causas e Gestão Administrativa (20GP), na 

natureza de despesa 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ, no subitem 46 – Serviços Domésticos, 

conforme informação da SEPEO/CORF/SAO. 

2. JUSTIFICATIVA 

            A contratação de serviços de lavanderia comum visa atender às necessidades do TRE-DF, 

considerando que o órgão, constantemente, realiza sessões e eventos que demandam a lavagem de toalhas 

de mesa, becas, bandeiras, dentre outros. Além dos eventos, há necessidade de lavar os tapetes 

disponíveis nos gabinetes e demais ambientes do órgão. 

  Atualmente, não há no Tribunal materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra especializada 

para a realização de serviços de lavanderia. Considerando o alto custo com manutenção dos equipamentos e 

sua depreciação, maior eficiência no processo de lavagem, redução do desgaste do material e maior controle 

em relação ao recolhimento e manuseio, recomenda-se a contratação de empresa especializada para 

execução dos serviços. 

     O atual contrato nº 15/2013 [0000042-39.2016.6.07.8100] possui vigência até 25/10/2018, não 

podendo mais ser prorrogado, motivo pelo qual se faz necessária a contratação dos serviços. 

 
3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL E DEMAIS INSTRUMENTOS  

      Relativamente ao Planejamento Estratégico do Poder Judiciário, regulamentado 

pela Resolução CNJ 198 de 1º de julho de 2014, a contratação se amolda ao Macrodesafio: quanto aos 

Recursos, 2. Aperfeiçoamento da gestão de custos.  

      Quanto ao Planejamento Estratégico do TRE-DF 2015-2020, a contratação alinha-

se com as diretrizes: 1. Buscar continuamente a racionalização e otimização do processo eleitoral e 

dos processos internos de trabalho; 5. Contribuir para o desenvolvimento da responsabilidade 

socioambiental do TRE-DF; e 8. Buscar de forma contínua a melhoria do ambiente físico da Justiça Eleitoral 

do DF. Além disso, a contratação está prevista no Plano Anual de Aquisições de 2018 do TRE-DF. 

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

4.1 A prestação dos serviços de lavanderia comum, sob demanda, compreende coletar os materiais na 

Sede do TRE-DF, lavar, passar a ferro, embalar individualmente cada peça em embalagem apropriada e 

entregar as referidas peças no edifício-sede do TRE-DF, conforme quantitativo estimado abaixo: 
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DESCRIÇÃO Unidade 
De medida 

 
      Quantidade anual 

      Estimada 

Bandeira em microfibra m2 20 

Beca em microfibra peça 21 

Forro para Elevador m2 20 

Saco de Malote peça 20 

Tapete Comum base em polipropileno m2 120 

Tapete Sisal Sintético m2 50 

Toalha de mesa em tecido Jacquard Adamascado m2 300 

Toalha de mesa em tecido Algodão m2 60 

Toalha de mesa em tecido Cetim m2 600 

Colete tipo Tactel peça 600 

4.2 As quantidades estimadas dos serviços de lavanderia mencionadas no item 4.1 não se constituem 
obrigação para o TRE-DF, sendo elencadas com base no histórico de serviços até então realizados. 

5. CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO  

      Os serviços deverão observar às disposições contidas neste Termo de Referência, no Contrato, no Edital 

e seus anexos, bem como as seguintes condições: 

5.1 Os serviços serão solicitados pelos gestores do contrato e/ou encarregado/auxiliar do Setor de Apoio da 

SEASO, via e-mail e, excepcionalmente, por telefone. 

5.2 O prazo para o recolhimento das peças pela Contratada será de até 1 (um) dia útil, a contar do 

recebimento da solicitação, devendo ocorrer de segunda-feira a sexta-feira, entre 9h e 18h. 

5.3 O prazo de atendimento dos serviços de lavanderia para os diversos itens, exceto tapetes, serão 

executados no prazo máximo de 3 (três) dias úteis e, para os tapetes, os serviços serão executados no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, ambos a contar da retirada dos materiais pela Contratada.  

5.4 A Contratada deverá efetuar a contagem e anotação das peças a serem recolhidas 

para lavagem, com as devidas quantidades, por meio do preenchimento de formulário próprio (ordem de 

serviço), na presença do encarregado/auxiliar do Setor de Apoio da SEASO. 

5.5 Encaminhar, após o término de cada atendimento, para efeitos de comprovação e aceitação, ordem de 

serviço em formulário próprio, contendo a identificação da Contratada, a descrição e quantidade do serviço 

solicitado, data da entrega, nome do funcionário prestador de serviço e assinatura do encarregado/auxiliar 

da SEASO, bem como quaisquer informações pertinentes. 

5.6 Em caso de recusa dos serviços contratados, por não atendimento às especificações, a Contratada 

deverá refazê-los no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar do aviso da rejeição. 

6.   PRAZO E LOCAIS DE EXECUÇÃO 

a) PRAZO: A Contratada deverá iniciar a execução dos serviços no dia 26 de outubro de 2018, 

atendendo às solicitações do Contratante nos termos definidos no Item 5 (Condições da Execução). 
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b) LOCAL: Os materiais deverão ser retirados e entregues no Setor de Apoio da Seção de Administração de 

Serviços Operacionais (SEASO), Sala nº 6, primeiro subsolo do edifício-sede do TRE-DF, localizado na 

Praça Municipal de Brasília, Quadra 2 Lote 6, CEP 70.094-901, telefone: (61) 3048 4043. 

c) UNIDADE GESTORA: A unidade gestora da contratação será a SEASO, localizada no 2º andar do 

edifício-sede do TREDF, sala 215, telefones: (61) 3048-4090, (61) 3048-4234, e-mail: seaso@tre-df.gov.br. 

d) O regime de execução será de empreitada por preço unitário. 

7.    DO RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

       Os serviços executados pela Contratada serão recebidos pelo Contratante da seguinte forma: 

7.1 Provisoriamente: mediante recibo, depois de efetuada a entrega dos serviços, para posterior verificação 

da sua conformidade com as especificações; e 

7.2 Definitivamente: mensalmente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a apresentação de toda a 

documentação exigida para pagamento, e após a verificação da adequação do serviço prestado ao 

especificado neste Termo de Referência. 

 7.3 O serviço prestado em desconformidade com o especificado neste Termo de Referência e na proposta 

comercial será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a Contratada a prestar novos 

serviços no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação pela 

Contratada. 

7.4 A notificação de que trata a alínea anterior, necessariamente escrita, suspende os prazos de recebimento 

definitivo e de pagamento, até que as irregularidades sejam integralmente sanadas. 

7.5 O pagamento será efetuado, no prazo especificado no contrato, mediante a apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura que deverá ser disponibilizada pela Contratada até o 5º dia útil do mês subseqüente aos 

serviços executados, devidamente acompanhada da documentação comprobatória de execução dos 

serviços, os quais ficarão condicionadas ao atesto do gestor do contrato, conforme disposto nos artigos 67 e 

73 da Lei n.º 8.666/93.  

7.6 Quaisquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como 

condição para pagamento por parte da Contratada, importará em prorrogação automática do prazo de 

vencimento da obrigação do Contratante.  

8. RESULTADOS ESPERADOS 

8.1. Os resultados pretendidos com a presente contratação são a manutenção das condições de higiene e 

limpeza das peças de toalhas, tapetes, dentre outros materiais relacionados ao objeto da contratação, 

utilizados nas dependências do TRE-DF, contribuindo para um ambiente de trabalho agradável e propício a 

um bom e excelente desempenho profissional, minimizando os riscos à saúde do corpo funcional. 

9.  FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO  

9.1 O objeto demandado trata-se de prestação de serviços comuns, uma vez que padrões exigidos de 

desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais 

no mercado, portanto a modalidade de licitação será o pregão, preferencialmente eletrônico.  
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9.2 A contratação deverá ser menor preço e o critério de adjudicação menor preço global, uma vez que os 

serviços agrupados são da mesma natureza e guardam relação entre si (Acórdão 5.260/2011-TCU-1ª 

Câmara), ressaltando ainda o aumento da eficiência administrativa através da otimização do gerenciamento 

do contrato, pois neste caso, não seria conveniente e oportuno a prestação desses serviços por diversos 

contratados, considerando que lidar com um único ou poucos fornecedores diminui o custo administrativo 

de gerenciamento de todo o processo de contratação. 

9.3 A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial), da documentação 

complementar especificada no Edital e as demais relacionadas abaixo: 

10.    Qualificação Técnica 

10.1 Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m) aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta contratação, 

demonstrando que a licitante prestou serviços de lavanderia de, no mínimo, 200 peças ou 585 m2, exigidas 

na presente contratação, durante 12 meses. 

     a) será aceito o somatório de atestados para comprovar o quantitativo mínimo exigido para a capacidade 

técnica, desde que se refiram a serviços executados de forma concomitante.  

     b) o (s) atestado (s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a serviços prestados 

no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária, especificada no contrato social, 

devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da 

Receita Federal do Brasil – RFB. 

    c) somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão do respectivo 

contrato ou decorrido no mínimo doze meses do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para 

ser executado em prazo inferior. 

    d) a licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da  legitimidade dos 

atestados solicitados, apresentando, dentre outros  documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da  contratante e local em que foram prestados os serviços, quando solicitado 

pelo pregoeiro. 

   e) para fins comprobatórios da condição apresentada no subitem 10.1 será considerada como serviço 

semelhante/equivalente qualquer atividade relacionada a serviços de lavanderia, comum ou específico. 

11.    CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

11.1. O valor da contratação estimado anual médio foi de R$ 13.752,40 (treze mil, setecentos e cinquenta 
e dois reais e quarenta centavos), conforme planilha abaixo e id. SEI nº 423321: 

 
 

Qtde 
Anual 

UN 
 

Descrição 
 

 

Valor unitário (R$) Valor total (R$) 
20 m2 Bandeira em Microfibra 10,60 212,00 
21 peça Beca em Microfibra 20,00 420,00 
20 m2 Forro de Elevador 16,74 334,80 
20 peça Saco de Malote 9,67 193,40 
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120 
m2 

Tapete comum base em 
polipropileno 22,67 2.720,40 

50 m2 Tapete Sisal Sintético 27,36 1.368,00 
300 

m2 

Toalha de mesa em 
tecido Jacquard 
Adamascado 6,50 1.950,00 

60 
m2 

Toalha de mesa em 
tecido Algodão 6,33 379,80 

600 
m2 

Toalha de mesa em 
tecido Cetim 6,07 3.642,00 

600 peça Colete tipo tactel 4,22 2.532,00 
 

Valor estimado total anual (R$)  13.752,40 

12.  GARANTIA  

12.1.  À Contratada será obrigatória a apresentação de garantia de execução contratual no percentual de 5% 

(cinco por cento) do valor anual do contrato, em quaisquer das modalidades autorizadas pelo artigo 56 da Lei 

nº 8.666/93, e conforme regras definidas no instrumento contratual. 

13.   VIGÊNCIA DO CONTRATO 

13.1. A contratação terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de 26/10/2018 ou da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado nos termos e limites fixados no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, mediante a 

celebração de termo aditivo, desde que devidamente justificada e demonstrada a vantagem para o 

Contratante. 

14. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

14.1 Adotar, preferencialmente, boas práticas de otimização dos recursos, observando o disposto na 

legislação sobre sustentabilidade, visando produzir menos poluição além do menor consumo de água e 

energia, bem como adotar outras práticas sustentáveis previstas em legislação, regulamentos ou outras 

referências normativas exigíveis no contexto da prestação de serviço objeto desta contratação. 

14.2 Preferencialmente, utilizar produtos sustentáveis que não agridam ou que sejam menos agressivos ao 

meio ambiente, bem como realizar o descarte adequado destes produtos. 

15.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

       Além das obrigações expressamente previstas em Contrato e de outras decorrentes da natureza do 

ajuste, deverá a Contratada: 

15.1 Manter atualizados o endereço e telefone da empresa, junto ao TRE-DF, durante toda a vigência da 

contratação, bem como fornecer suporte e meio para registro de reclamações sobre a execução do 

contrato, via telefone e endereço eletrônico (e-mail). 

15.2 Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo 

comunicar ao Contratante a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições. 

15.3 Fornecer, sempre que solicitado, todos os dados necessários ao controle e à fiscalização de sua 

atividade. 

15.4 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação. 
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15.5 Indicar formalmente, em até dois dias úteis após assinatura do contrato, preposto com poderes 

para representar a empresa de acordo com o art. 68 da Lei nº 8666/93, o qual deverá ser acessível por 

intermédio de telefones (fixo e celular) e endereço eletrônico (e-mail), o qual deve ser acessado 

diariamente. Na indicação do preposto deverá constar nome completo, CPF, RG, telefones de contato e e-

mail. 

15.6 O trabalho do preposto objetiva promover o contato com os gestores do Contratante durante a 

execução do contrato, exercendo o acompanhamento e o controle das informações relativas ao faturamento 

mensal, bem como da execução dos serviços, devendo o preposto demonstrar capacidade gerencial para 

tratar de todos os assuntos definidos no contrato. O preposto deverá comparecer ao local designado, no 
prazo máximo de dois dias úteis, sempre que solicitado pelo Contratante, para quaisquer esclarecimentos 

necessários, podendo os gestores do contrato, justificadamente, solicitar sua substituição, caso o preposto 

demonstre incapacidade no exercício de suas funções. 

15.7 Requerida a substituição do preposto pelo Contratante, a Contratada deverá fazê-lo no prazo máximo 
de dois dias úteis, a contar do recebimento da notificação. 

15.8 A substituição, mesmo que temporária por motivo de férias e outras ausências legais, do preposto da 

Contratada, em qualquer fase da execução dos serviços, depende da aquiescência do Contratante, quanto 

ao substituto, devendo encaminhar as indicações nos mesmos termos previstos dos Itens 15.6 e 15.7. 

15.9 Nos preços cotados devem estar inclusos todas as obrigações necessárias à perfeita execução do 

objeto contratual, incluindo os impostos, taxas e demais tributos e contribuições sobre o objeto contratual, 

bem como materiais, equipamentos, transporte dos materiais, acondicionamento e entrega, inclusive, o 

descarregamento dos materiais. 

15.10 Comunicar, por escrito, ao gestor do contrato, quando verificar condições inadequadas para a 

prestação do serviço ou a iminência de fatos que possam prejudicar a execução contratual. 

15.11 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente à Contratante ou a 

terceiros em razão ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus representantes, prepostos e 

empregados, ficando obrigada a promover a devida restauração e/ou o ressarcimento a preços atualizados, 

dentro de 10 (dez) dias corridos contados da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça no 

prazo estipulado, a Contratante reserva-se o direito de descontar o valor do ressarcimento na fatura do mês 

e/ou da garantia, sem prejuízo de poder denunciar o Contrato, de pleno direito, independentemente de 

outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

15.12. Priorizar os serviços que demandem urgência conforme determinação dos gestores do contrato. 

15.13. Dar ciência do recebimento de qualquer documento enviado pelo Contratante via correio eletrônico, 

principalmente as solicitações para realização dos serviços. 

15.14. Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer informações de 

que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços, sem o consentimento prévio e formal do 

Contratante. 

15.15. Utilizar na execução dos serviços materiais de primeira qualidade, adotando técnicas adequadas, 

obedecendo as especificações e as demais recomendações definidas pelo Contratante. 
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15.16. Cumprir o Instrumento de Medição de Resultado - IMR determinado no ANEXO I deste Termo de 

Referência. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DO TRE/DF 

16.1. Proporcionar as condições para que a contratada possa cumprir as obrigações pactuadas; 

16.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada a respeito 

do objeto do contrato; 

16.3. Comunicar formalmente à Contratada sobre imperfeições, falhas, irregularidade verificadas no objeto 

fornecido para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

16.4. Realizar o pagamento decorrente do objeto do contrato, nos termos estabelecidos na Cláusula DO 

PAGAMENTO, constante do instrumento contratual, após o cumprimento das formalidades legais. 

17. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

17.1 Serão nomeados Gestores do Contrato, que ficarão responsáveis pela fiscalização e acompanhamento 

da execução do objeto contratado, devendo fazer anotações e registros de todas as ocorrências, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados para o fiel cumprimento 

das cláusulas e condições estabelecidas, e, ainda, atestar a nota fiscal quando do recebimento definitivo, o 

que não exclui nem reduz as responsabilidades da Contratada. 

17.2 A gestão e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da 

prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento do contrato, e será efetuado conforme determina a Lei nº 8.666/1993 e Portaria nº 

278/2012/TRE-DF e demais atos normativos em vigor, observando, em especial que: 

17.3 A gestão do contrato será realizada por servidores indicados pela Seção de Administração de Serviços 

Operacionais (SEASO) da Coordenadoria de Serviços Gerais (CSEG). 

17.4 A existência e a atuação do gestor ou fiscal em nada restringem a responsabilidade, única, integral e 

exclusiva 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 co-responsabilidade do Contratante ou de seu gestor ou fiscais, no que 

concerne à execução do objeto contratado. 

17.5 Quando o gestor ou fiscal constatar falha na execução do contrato que já tenha sido motivo de 

comunicação anterior à Contratada, poderá solicitar a aplicação de penalidade prevista em contrato, 

assegurada o amplo direito de defesa. 

17.6 Os gestores deverão emitir o aceite do objeto contratado após verificação das especificações, rejeitando 

o que não estiver de acordo por meio de notificação à Contratada. 

18. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

18.1 Não há referência a estudos preliminares em razão de o valor anual estimado não ultrapassar R$ 

20.000,00  nos termos do item 12 do Manual de Planejamento das Aquisições do TRE-DF. 
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18.2 Responsáveis pela emissão deste Termo de Referência: Karla Michelle Silva Cavalcanti, matrícula 

2135, e Simone D. Mattosinhos, matrícula 0554. 

18.3 Unidade Requisitante: Seção de Administração de Serviços Operacionais (SEASO). 

18.4 Indicações dos Gestores responsáveis: Karla Michelle Silva Cavalcanti, matrícula 2135 (titular), e Eliete 

Sampaio dos Santos, matrícula 1835 (substituto). 

18.5 Não é vedada a participação de cooperativas na licitação. 

18.6 É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio na licitação, tendo em vista que não se 

trata de objeto de grande vulto ou alta complexidade que indique a necessidade da reunião, conforme 

Acórdão nº 2303/2015 do Plenário do TCU. 

19 MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA  

19.1 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 móbile de conversação como whatsapp;  

19.2 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; 

19.3 A assinatura de documentos do Processo Administrativo da Contratação (assinatura de contrato, 

aditivos, etc.) e petições devem ser realizada por meio do SEI – Sistema Eletrônico de Informações, mediante 

notificação da Contratada por email, nos termos estabelecidos no Edital e no normativo específico do 

TREDF, salvo em caso de inviabilidade do sistema;  

19.4 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 TERMO DE REFERÊNCIA 
- INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) - 

 
PROCESSO SEI Nº: 0002572-45.2018.6.07.8100. 

A União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), CNPJ 
n.º 04.099.695/0001-61, com sede na Praça Municipal de Brasília, Setor de Indústrias Gráficas (SIG), Quadra 

02, lote 06, Brasília/DF, representada neste ato por ______________________, em seqüência denominada 

simplesmente Contratante; e a pessoa jurídica _________________, CNPJ n.º _______________, com 

sede na ________________, neste ato representada por ________________________, portador do CPF n.º  

_____________ e da Cédula de Identidade RG n.º  _____________, daqui por diante denominada 

simplesmente Contratada, firmam o presente Instrumento de Medição de Resultado - IMR, como anexo ao 

contrato de serviços firmado com o TRE-DF. 

1. Definição: Instrumento de Medição de Resultado - IMR é o ajuste escrito anexo ao contrato entre o 

provedor de serviços e o órgão contratante, que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente 

observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas 

adequações de pagamento.  

2.  Objetivo a atingir: prestação do serviço em elevados níveis de qualidade. 

3. Forma de avaliação: definição de situações (indicadores) que caracterizem o não atingimento do 

objetivo, e atribuição de grau de correspondência de 1 a 5, de acordo com os Indicativos de metas a 

cumprir, compreendendo glosas de 0,2% a 1,5% do valor mensal contrato. 

4. Sanções: embora a aplicação de índices aos indicativos seja instrumento de gestão contratual, não 

configurando sanção, o Contratante poderá, pela qualidade insuficiente em qualquer dos indicativos, aplicar 

as penalidades previstas em contrato, ficando desde já estabelecido que, quando o percentual de 
glosas no período mensal for superior a 10% do valor mensal do contrato, caracterizar-se-á 
inexecução parcial, o que implicará na abertura de procedimento de aplicação das penalidades previstas 

no contrato.  

5. Pagamento: o pagamento ficará vinculado ao cumprimento do nível de serviço definido neste anexo, cujo 

valor dos serviços será calculado como sendo o valor do contrato subtraída a soma de glosas e multas 

computadas e aplicáveis no período correspondente. 

VPB = VBC - TGM 

Onde: 

VPB = Valor a Ser Pago no Mês 

VBC = Valor Mensal do Contrato 

TGB = Total de Glosas e Multas no Período (Mensal) 

6. TABELA 1: Apuração do valor a ser deduzido, em função do grau de falha: 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
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1 0,2% sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% sobre o valor mensal do contrato 

3 0,6% sobre o valor mensal do contrato 

4 1,0% sobre o valor mensal do contrato 

5 1,5% sobre o valor mensal do contrato 

 

7. TABELA 2: Especificação da falha e do respectivo grau em que se enquadra: 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 
Executar serviço incompleto ou deixar de providenciar a execução 

dentro do prazo especificado na contratação. 
2 Por ocorrência 

2 
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratados. 
5 Por dia 

3 
Recusar a execução de serviço determinado pelo gestor do contrato, 

sem motivo justificado. 
3 Por ocorrência 

4 
Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada durante 

a vigência da contratação. 
2 

Por item e por 

ocorrência 

5 
Deixar de indicar e/ou não manter preposto/representante com os 

dados solicitados na contratação. 
2 

Por dia e por 

ocorrência 

6 
Deixar de apresentar notas fiscais com a discriminação dos serviços 

realizados e ordens de serviços atendidas no período faturado. 
4 Por ocorrência 

7 

Deixar de cumprir quaisquer itens do contrato e seus anexos não 

previstos nesta tabela, após reincidência formalmente notificada pela 

unidade fiscalizadora. 

3 
Por item e por 

ocorrência 
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ANEXO II AO TERMO DE REFERÊNCIA 

- MODELO DE PROPOSTA – 
 

PROCESSO SEI Nº: 0002572-45.2018.6.07.8100. 
 
 

 
 

Qtde 
Anual 

Und. De 
Medida 

 
Descrição 

 

 
(Nome da Empresa) 

 
Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

20 m2 Bandeira em Microfibra 
  21 peça Beca em Microfibra 
  20 m2 Forro de Elevador 
  20 peça Saco de Malote 
  120 m2 Tapete comum base em polipropileno 
  50 m2 Tapete Sisal Sintético 
  300 

m2 
Toalha de mesa em tecido Jacquard 
Adamascado 

  60 m2 Toalha de mesa em tecido Algodão 
  600 m2 Toalha de mesa em tecido Cetim 
  600 peça Colete tipo tactel  
   

Valor total Anual estimado (R$)   
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ANEXO II AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20/2018 

- MINUTA DO CONTRATO - 

Contrato n.º      /18 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LAVANDERIA COMUM, 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: 70094-901), doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor-Geral, 
Senhor EDUARDO DE CASTRO RODRIGUES, 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 nº   e CPF nº   , resolvem celebrar este contrato para prestação de 
serviços de lavanderia comum (Processo Administrativo SEI nº 0002572-45.2018.6.07.8100; Pregão 
Eletrônico nº 20/2018), em conformidade com as seguintes cláusulas e condições: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de lavanderia comum, sob demanda, para o 
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), abrangendo as etapas de coleta, lavagem, 
passagem, ensacamento e entrega dos materiais devidamente limpos, em conformidade com as regras 
estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 20/2018 e nas especificações constantes de seu Anexo I 
(Termo de Referência) e na proposta da CONTRATADA, na parte que não contrariar os documentos 
anteriormente citados, que integram este instrumento, independentemente de transcrição. 

1.2. As quantidades especificadas neste Contrato representam o estimado por esta Corte para 12 (doze) 
meses. O TRE-DF não se obriga a adquirir a totalidade prevista para cada item. 

2.        CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO CONTRATUAL E RECEBIMENTO 

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. 

                  2.1.1.  A fiscalização de que trata esse item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, e na ocorrência destas, não implica e nem incorre em corresponsabilidade da 
CONTRATANTE ou de seus agentes.  

2.2.     As decisões e providências que o gestor e o fiscal do contrato julgar necessárias e que não façam 
parte de suas atribuições deverão ser encaminhadas, em tempo hábil, aos seus superiores para que estes 
adotem as medidas cabíveis. 

2.3. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes à boa execução contratual deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus adicional ao contrato. 

2.4. 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. 

2.5. 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. 

2.6.     Os serviços executados pela CONTRATADA serão recebidos pela CONTRATANTE da seguinte 
forma: 

2.6.1.        Provisoriamente: mediante recibo, depois de efetuada a entrega dos serviços, para 
posterior verificação da sua conformidade com as especificações; e 

2.6.2.        Definitivamente: mensalmente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a apresentação 
de toda a documentação exigida para pagamento, e após a verificação da adequação do serviço prestado ao 

especificado no Termo de Referência. 
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2.7.         O serviço prestado em desconformidade com o especificado no Termo de Referência e na proposta 
comercial será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a prestar 
novos serviços no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação pela 
CONTRATADA. 

2.8.  A notificação de que trata a alínea anterior, necessariamente escrita, suspende os prazos de 
recebimento definitivo e de pagamento, até que as irregularidades sejam integralmente sanadas.  

3.   CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

3.1.         Os serviços deverão observar as disposições contidas no Termo de Referência, no Contrato, no 
Edital e seus anexos, bem como as seguintes condições: 

3.1.1. Os serviços serão solicitados pelos gestores do contrato e/ou encarregado/auxiliar do Setor de 
Apoio da SEASO, via e-mail e, excepcionalmente, por telefone. 

3.1.2. O prazo para o recolhimento das peças pela CONTRATADA será de até 1 (um) dia útil,  a 
contar do recebimento da solicitação, devendo ocorrer de segunda-feira a sexta-feira, entre 9h e 18h. 

             3.1.3. O prazo de atendimento dos serviços de lavanderia para os diversos itens, exceto tapetes, 
serão executados no prazo máximo de 3 (três) dias úteis e, para os tapetes, os serviços serão executados 
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, ambos a contar da retirada dos materiais pela CONTRATADA.  

3.1.4. A CONTRATADA deverá efetuar a contagem e anotação das peças a serem recolhidas para 
lavagem, com as devidas quantidades, por meio do preenchimento de formulário próprio (ordem de serviço), 
na presença do encarregado/auxiliar do Setor de Apoio da SEASO. 

3.1.5. Encaminhar, após o término de cada atendimento, para efeitos de comprovação e aceitação, 
ordem de serviço em formulário próprio, contendo a identificação da CONTRATADA, a descrição e 
quantidade do serviço solicitado, data da entrega, nome do funcionário prestador de serviço e assinatura do 
encarregado/auxiliar da SEASO, bem como quaisquer informações pertinentes. 

3.1.6. Em caso de recusa dos serviços contratados, por não atendimento às especificações, a 
CONTRATADA deverá refazê-los no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar do aviso da rejeição. 

3.2.             Prazo e locais de execução: 

a) A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços no dia 26 de outubro de 2018, 
atendendo às solicitações da CONTRATANTE nos termos definidos nas subcláusula 3.1. 

b) Os materiais deverão ser retirados e entregues no Setor de Apoio da Seção de Administração 
de Serviços Operacionais (SEASO), Sala nº 6, primeiro subsolo do edifício-sede do TRE-DF, 
localizado na Praça Municipal de Brasília, Quadra 2 Lote 6, CEP 70.094-901, telefone: (61) 3048 
4043. 

c) A unidade gestora da contratação será a SEASO, localizada no 2º andar do edifício-sede do 
TREDF, sala 215, telefones: (61) 3048-4090, (61) 3048-4234, e-mail: seaso@tre-df.gov.br. 

d) O regime de execução será de empreitada por preço unitário. 

4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA  

4.1. 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 a execução do 
contrato e até 90 (noventa) dias após o término da sua vigência, devendo ser renovada a cada prorrogação, 
observados, ainda, os seguintes requisitos: 

4.1.1 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. 

4.1.2.     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 durante a execução do contrato, os quais 
sejam decorrentes de culpa ou dolo;  

c) multas moratórias e punitivas aplicadas à CONTRATADA; 
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d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relacionadas com o objeto deste 
instrumento contratual, desde que não sejam regularmente adimplidas pela 
CONTRATADA.   

4.2 A modalidade seguro garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no 
subitem 4.1.2.  

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

4.4.    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). 

4.5.     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. 

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

4.7.       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 4.1., desde que a CONTRATADA não tenha 
dado azo à sua extensão, em face de descumprimento contratual.  

4.8.        A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

4.9. A liberação da garantia ou da importância remanescente somente será efetuada após o recebimento 
definitivo do objeto, mediante requerimento da CONTRATADA e aceite da CONTRATANTE.  

4.10.      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.      Além das obrigações expressamente previstas em contrato e de outras decorrentes da natureza do 
ajuste, deverá a CONTRATADA: 

5.1.1. Manter atualizados o endereço e telefone da empresa, junto ao TRE-DF, durante toda a 
vigência da contratação, bem como fornecer suporte e meio para registro de reclamações sobre a execução 
do contrato, via telefone e endereço eletrônico (e-mail). 

5.1.2. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, 
devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas 
condições. 

5.1.3. Fornecer, sempre que solicitado, todos os dados necessários ao controle e à fiscalização de 
sua atividade. 

5.1.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação. 

5.1.5. Indicar formalmente, em até dois dias úteis após assinatura do contrato, preposto com 
poderes para representar a empresa de acordo com o art. 68 da Lei nº 8666/93, o qual deverá ser acessível 
por intermédio de telefones (fixo e celular) e endereço eletrônico (e-mail), o qual deve ser acessado 
diariamente. Na indicação do preposto deverá constar nome completo, CPF, RG, telefones de contato e e-
mail. 

5.1.6. O trabalho do preposto objetiva promover o contato com os gestores da CONTRATANTE 
durante a execução do contrato, exercendo o acompanhamento e o controle das informações relativas ao 
faturamento mensal, bem como da execução dos serviços, devendo o preposto demonstrar capacidade 
gerencial para tratar de todos os assuntos definidos no contrato. O preposto deverá comparecer ao local 
designado, no prazo máximo de dois dias úteis, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, para 
quaisquer esclarecimentos necessários, podendo os gestores do contrato, justificadamente, solicitar sua 
substituição, caso o preposto demonstre incapacidade no exercício de suas funções. 

5.1.7. Requerida a substituição do preposto pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá fazê-
lo no prazo máximo de dois dias úteis, a contar do recebimento da notificação. 
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5.1.8. A substituição, mesmo que temporária por motivo de férias e outras ausências legais, do 
preposto da CONTRATADA, em qualquer fase da execução dos serviços, depende da aquiescência da 
CONTRATANTE, quanto ao substituto, devendo encaminhar as indicações nos mesmos termos previstos 
dos Itens 5.1.6. e 5.1.7. 

5.1.9. Nos preços cotados devem estar inclusos todas as obrigações necessárias à perfeita 
execução do objeto contratual, incluindo os impostos, taxas e demais tributos e contribuições sobre o objeto 
contratual, bem como materiais, equipamentos, transporte dos materiais, acondicionamento e entrega, 
inclusive, o descarregamento dos materiais. 

5.1.10. Comunicar, por escrito, ao gestor do contrato, quando verificar condições inadequadas para 
a prestação do serviço ou a iminência de fatos que possam prejudicar a execução contratual. 

5.1.11. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros em razão ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus representantes, 
prepostos e empregados, ficando obrigada a promover a devida restauração e/ou o ressarcimento a preços 
atualizados, dentro de 10 (dez) dias corridos contados da comprovação de sua responsabilidade. Caso não 
o faça no prazo estipulado, a CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar o valor do ressarcimento 
na fatura do mês e/ou da garantia, sem prejuízo de poder denunciar o Contrato, de pleno direito, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

            5.1.12. Priorizar os serviços que demandem urgência conforme determinação dos gestores do 
contrato. 

           5.1.13. Dar ciência do recebimento de qualquer documento enviado pela CONTRATANTE via correio 
eletrônico, principalmente as solicitações para realização dos serviços. 

           5.1.14. Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer 
informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços, sem o consentimento prévio e 
formal da CONTRATANTE. 

           5.1.15. Utilizar na execução dos serviços materiais de primeira qualidade, adotando técnicas 
adequadas, obedecendo as especificações e as demais recomendações definidas pela CONTRATANTE. 

           5.1.16. Cumprir o Instrumento de Medição de Resultado - IMR determinado no ANEXO I do Termo de 
Referência. 

6.                CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Proporcionar as condições para que a CONTRATADA possa cumprir as obrigações pactuadas. 

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

6.3.      Comunicar formalmente à CONTRATADA sobre imperfeições, falhas, irregularidade verificadas no 
objeto fornecido para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

6.4.      Realizar o pagamento decorrente do objeto do contrato, nos termos estabelecidos na Cláusula DO 
PAGAMENTO, constante do instrumento contratual, após o cumprimento das formalidades legais. 

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, ou do documento hábil, equivalente deverá ser disponibilizada pela 
CONTRATADA até o 5º dia útil do mês subseqüente aos serviços executados, devidamente acompanhada 
da documentação comprobatória de execução dos serviços, os quais ficarão condicionadas ao atesto do 
gestor do contrato, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei n.º 8.666/93. 

7.1.2. Quaisquer atrasos ocorridos na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos 
exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática 
do prazo de vencimento da obrigação da CONTRATANTE. 

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 completa entrega do objeto contratado. 
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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; 

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 mensal estimado de 
R$ ____________ (____________________________), sendo o valor anual total estimado em R$ 
____________ (____________________________), correspondente ao fornecimento/prestação dos itens 
solicitados, conforme preços unitários constantes da proposta da CONTRATADA, reproduzidos nas tabelas 
abaixo: 

 

 

Qtde. 

Anual 

Un. de 
Medida 

 

Descrição 

 

 

 

Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

20 m2 Bandeira em Microfibra 

21 peça Beca em Microfibra 

20 m2 Forro de Elevador 

20 peça Saco de Malote 

120 m2 Tapete comum base em polipropileno 

50 m2 Tapete Sisal Sintético 

300 
m2 

Toalha de mesa em tecido Jacquard 
Adamascado 

60 m2 Toalha de mesa em tecido Algodão 
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600 m2 Toalha de mesa em tecido Cetim 

600 peça Colete tipo tactel  

Valor total anual estimado (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. As quantidades especificadas neste Contrato representam o estimado por esta Corte para 12 (doze) 
meses, não se obrigando a adquirir a totalidade prevista para cada item. Assim, será pago o que for 
efetivamente adquirido.  

8.4. 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 

9.1. A contratação terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de 26/10/2018 ou da última assinatura 
eletrônica do contrato no SEI - Sistema Eletrônico de Informações, podendo ser prorrogado nos termos e 
limites fixados no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, mediante a celebração de termo aditivo, desde que 
devidamente justificada e demonstrada a vantagem para a CONTRATANTE, observados os seguintes 
requisitos: 

 a) os serviços tenham sido prestados regularmente; 

 b) a CONTRATANTE mantenha interesse na realização dos serviços; 

 c) o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a CONTRATANTE;  

 d) a CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação; 

e) exista disponibilidade orçamentária para a prorrogação de vigência; e 

                f) comprovação de que a CONTRATADA mantém as condições iniciais de habilitação. 

9.2. É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com 
empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 
assessoramente, de membros ou juízes vinculados ao TRE-DF (Art. 3º, da Resolução nº 7/2015 do CNJ, com 
redação dada pela Resolução nº 9/2005). 

10.        CLÁUSULA DEZ – DO REAJUSTE 

10.1.  Os preços dos serviços objeto do contrato, desde que observado o interregnino mínimo de um ano, 
contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subseqüentes ao primeiro, da data 
de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, serão reajustados utilizando-se a variação do 
IPCA/IBGE, acumulado em 12 (doze) meses, com base na seguinte fórmula: 

R = (l – lo) x P, onde: 

         Io 

a) Para o primeiro reajuste: 

R = Reajuste procurado. 

I = índice relativo ao mês do reajuste. 

Io = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta. 

P = Preço atual dos serviços 

b) Para os reajustes subseqüentes: 

R = Reajuste procurado. 

I = índice relativo ao mês do novo reajuste. 

Io = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste pactuado. 
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P = Preço do serviço atualizado até o último reajuste efetuado 

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. O prazo descrito no item 11.3., começará a correr a partir do 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.      Embora a aplicação de índices aos indicativos seja instrumento de gestão contratual, não 
configurando sanção, a CONTRATANTE poderá, pela qualidade insuficiente em qualquer dos indicativos, 
aplicar as penalidades previstas em contrato, ficando desde já estabelecido que, quando o percentual de 
glosas no período mensal for superior a 10% do valor mensal do contrato, caracterizar-se-á 
inexecução parcial, o que implicará na abertura de procedimento de aplicação das penalidades previstas 
no contrato.  

 11.7.1.       O descumprimento reiterado de ocorrências previstas no Instrumento de Medição 
de Resultado - IMR, a demora no atendimento das demandas, o atraso no cumprimento das obrigações 
assumidas, a interrupção no fornecimento do serviço ou o cometimento de falhas não previstas no referido 
Acordo, autorizam o(a) gestor(a) do contrato a solicitar a abertura de procedimento para a aplicação de 
penalidades, observados os direitos de contraditório e ampla defesa. 

11.8.  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 caso. 

11.9.  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 notificação 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 



 
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. 
 

13.1         A despesa decorrente deste contrato correrá às expensas do orçamento de 2018 e seguinte(s), 
Ação Julgamento de Causas e Gestão Administrativa no Distrito Federal, no elemento de despesa 33.90.39 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

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. 

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – FORO 

16.1         Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente a Justiça Federal, Seção 
Judiciária do Distrito Federal, 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. 

 

 
Sr. Diretor Geral do TRE-DF 

Contratante 
Senhor(a) 
Contratada 

 


