
 
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA  

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2016 

(Processo Administrativo n.°17.724/2016) 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Conselho Federal de Economia - 

COFECON, por meio do setor de licitações do COFECON, sediado SCS Quadra 02, Bloco B, 12º andar, 

Brasília/DF, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 

nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto 2.271, de 

7 de julho de 1997, das Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, e nº 02, de 

11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 

15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, 

a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

Data da sessão: 24/11/2016 
Horário: 11:00 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual contratação de 

empresas especializada na prestação de serviços de viabilização de eventos – envolvendo as 

etapas de coordenação, organização e execução, contemplando a locação do espaço físico, 

mobiliário adequado, equipamentos, utensílios, acessórios, recursos humanos, insumos e todos 

os demais materiais e serviços indispensáveis à plena execução dos eventos do Sistema 

COFECON/CORECON’s, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2.  A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela 

constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos 

forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 

2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1  A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 

respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no 

Decreto nº 7.892, de 2013. 

2.2  Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e 

órgãos participantes.  

2.3  As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 



 
 

 

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

2.4  As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes 

que eventualmente aderirem. 

2.5  Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada 

a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 

cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 

órgão gerenciador. 

2.6  Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de 

Preços. 

2.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 

prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência 

da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, 

no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de “login” e senha pelo 

interessado. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN 

SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 



 
 

 

4.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

4.2.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso 

de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

4.2.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 

42 a 49. 

4.3.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante 

não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 

2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa; 

4.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

Edital; 

4.3.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.3.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.  

4.3.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e 

horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase 

de recebimento de propostas. 

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

5.4. Incumbirá ao 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 quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas.   



 
 

 

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

5.6.1. Valor unitário do item;  

5.6.2. Descrição detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes 

informações:  

5.6.2.1. A relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados na 

execução dos serviços, indicando o quantitativo e sua especificação; 

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.  

5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na prestação dos serviços. 

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 

ser de 1% (um por cento).   



 
 

 

6.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão 

ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente 

à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. 

6.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

6.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema.  

6.8.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos.  

6.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

6.12. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  

6.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 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.  

6.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para 

efeito de ordenação das propostas. 

6.15. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo 

à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 

como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, 

de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

6.16. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 

proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo 

de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 

tanto. 

6.18. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem 

naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 



 
 

 

6.18.1. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. 

Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação 

das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação. 

6.19. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes 

poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

6.19.1.      A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem 

como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

7.2. Será desclassificada a proposta vencedora com valor superior ao preço máximo fixado 

ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3. Considera-se inexequível a proposta de preços que, comprovadamente, for insuficiente 

para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do 

§ 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN 

SLTI/MPOG nº 2, de 2008. 

7.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos 

preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por 

inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta. 

7.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

7.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 3 (três) horas, sob 

pena de não aceitação da proposta.  

7.7.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 



 
 

 

7.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

7.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

7.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

7.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 

44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8. DA HABILITAÇÃO  

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

8.1.5. 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° 8.429, de 1992, 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. 

8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

8.2. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 

SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação 

econômica financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 

e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

8.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 

SICAF. 

8.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através 

do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será 

convocado a encaminhar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, documento válido que 

comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado 

o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 
 

 

pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, 

de 2006. 

8.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação 

Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista: 

8.4. Habilitação jurídica:  

8.4.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis; 

8.4.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 

16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

8.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

8.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

8.4.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 

comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio – DNRC; 

8.4.6. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

8.4.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

8.4.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva; 

8.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

8.5.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 

de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

8.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/


 
 

 

8.5.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.5.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

8.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante;  

8.5.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 

de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

8.5.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa, deverá apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

8.5.9. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de 

regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 

2015. 

8.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira deverão apresentar a 

seguinte documentação: 

8.6.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

8.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

8.6.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se 

a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

8.6.3.  Comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 



 
 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

8.6.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado 

inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

(SG) e Liquidez Corrente (LC).  

 

8.7. No caso de licitação para locação de materiais ou para fornecimento de bens para 

pronta entrega, não se exigirá da microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de 

balanço patrimonial do último exercício social. 

8.8. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

8.9. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão 

ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema 

(upload), no prazo de 3 (três) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Somente 

mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio 

da documentação por meio do e-mail licitacao@cofecon.org.br. Posteriormente, os documentos 

serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião 

de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação 

em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 3 (três) dias, após encerrado o prazo para 

o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload) ou e-mail. 

8.10. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante 

qualificada como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada 

seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

8.10.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

8.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

8.12. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da 

sessão pública. 

8.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade 

da mesma. 

8.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 



 
 

 

8.15. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 

do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.16. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

9.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

9.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a 

regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa 

de lances. 

9.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

9.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 

fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

9.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 

3 (três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada 

ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento 

convocatório. 

10.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 



 
 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal 

de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá 

o prazo de no mínimo vinte minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 

de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 

eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo 

de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital.  

13.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 

seja assinada no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 



 
 

 

13.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

13.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 

registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante 

vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 

condições. 

13.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na 

sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de 

preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

14. DO TERMO DE CONTRATO 

14.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor 

registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis contados de sua convocação, cuja vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado por interesse da Contratante até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme 

disciplinado no contrato. 

14.2. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem 

como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão 

anexados aos autos do processo. 

14.2.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

14.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  

14.4. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

15. DO REAJUSTE 

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Contrato, anexo a este Edital. 

15.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 

obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 

2013. 

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 



 
 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  

18. DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os 

materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado. 

18.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, 

§ 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 2 (dois) dias, contado 

da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir. 

18.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados. 

18.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 

à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento 

ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

18.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

18.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar 

a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

18.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, a critério da contratante. 

18.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 

quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser 

efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos.   

18.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  



 
 

 

18.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto 

ao SICAF.   

18.12. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público 

de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF. 

18.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

18.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 

entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida 

Lei Complementar. 

18.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 365 

19. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

19.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 

ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

19.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

19.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 

apresentada durante a fase competitiva. 

19.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou 

tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 

7.892/2013. 



 
 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

20.1.1. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de 

validade da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de 

preços; 

20.1.2. Apresentar documentação falsa; 

20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

20.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.5. Não mantiver a proposta; 

20.1.6. Cometer fraude fiscal; 

20.1.7. Comportar-se de modo inidôneo. 

20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 

às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre 

os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 

lances. 

20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

20.3.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

20.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

20.4. Penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

20.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

20.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade, 

20.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

20.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 

de Referência. 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 



 
 

 

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacao@cofecon.org.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço SCS Quadra 02, 

Bloco B, 12º andar, Ed. Palácio do Comércio, Asa Sul, Brasília-DF. 

21.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

21.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

21.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 

entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

22.2. No julgamento das propostas e da 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 habilitação e classificação.  

22.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

22.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

22.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração.  

22.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público.  

22.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.  

22.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.cofecom.org.br, 

e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço SCS Quadra 02, Bloco B, 12º andar, Ed. 



 
 

 

Palácio do Comércio, Asa Sul, Brasília-DF, nos dias úteis, no horário das 09:00 horas às 17:00 

horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com 

vista franqueada aos interessados. 

22.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

22.10.1. ANEXO I – Termo de Referência; 

22.10.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

22.10.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato; 

 

 

Brasília/DF ,07 de novembro de 2016 

 

Bianca Lopes Andrade Rodrigues 
Presidente da Comissão Permanente de  

Licitação do COFECON 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Sistema de Registro de Preços 

 
PREGÃO ELETRÔNICO  

 
CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA  

PREGÃO SRP Nº 05/2016 
(Processo Administrativo n.º 17724/2016) 

23. DO OBJETO 

23.1. Contratação de empresas especializada na prestação de serviços de viabilização de 

eventos – envolvendo as etapas de coordenação, organização e execução, contemplando a 

locação do espaço físico, mobiliário adequado, equipamentos, utensílios, acessórios, recursos 

humanos, insumos e todos os demais materiais e serviços indispensáveis à plena execução dos 

eventos do Sistema COFECON/CORECON’s, conforme condições, quantidades, exigências e 

estimativas estabelecidas neste instrumento, conforme especificado a seguir: 

23.2. Serviços e bens a serem disponibilizados. 

Grupo ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UN. TOTAL 

 

 

 

 

1 

 

LOCAÇÃO DE ESPAÇO: o preço ofertado será na forma diária, devendo a empresa 
informar quais itens (mobiliários) comporão o ambiente dos espaços com os preços 
inclusos no custo da locação. 

 

1 Locação de espaço físico para realização do evento (para até 

300 pessoas). 

Diária 12 

2 Sala de apoio. Diária 12 

3 Sala VIP Diária 2 

HOSPEDAGEM: em hotel de 3 e/ou 4 estrelas.  

4 Quarto single: diárias com café da manhã incluso e taxa de 

serviço.  

Diária  100 

5 Quarto duplo: diárias com café da manhã incluso e taxa de 

serviço. 

Diária  100 

6 Quarto triplo: diárias com café da manhã incluso e taxa de 

serviço. 

Diária  100 

 
 
 

Grupo Item 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UN. TOTAL 

 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS: as diárias compreendem o período de 8 horas e 200 

quilômetros/dia. No valor das diárias já deverão estar inclusos o custo com seguro de 

cobertura integral, incluindo danos e terceiros, motorista e combustível. 
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2 

7 Van: tipo sprinter ou similar, mínimo 12 lugares , ar-

condicionado, motorista portanto aparelho de GPS ou 

semelhante. 

Diária  10 

8 Ônibus: 45 lugares, leito, ar-condicionado, motorista portanto 

aparelho de GPS ou semelhante. 

Diária  10 

9 Carro: sedan, 4 portas, ar-condicionado, motorista portanto 

aparelho de GPS ou semelhante. 

Diária  10 

 

Grupo Item 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UN. TOTAL 

3 

SERVIÇOS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, 

AUDIOVISUAIS E ILUMINAÇÃO: o serviço será prestado parta eventos de até 400 

pessoas. 

 

10 Mesa de Som master 24 canais. Unidade/diá

ria  

20 

11 Caixa Acústica Amplificada, 400 watts com base para tripé 
com 2 vias. 

Unidade/diá

ria 

100 

12 Caixa Acústica passiva 
 

Unidade/diá

ria 

100 

13 Retorno, 400 watts com base para tripé com 2 vias. Unidade/diá

ria 

50 

14 Microfone Lapela Sem Fio Unidade/diá

ria 

10 

15 Microfone Unidirecional com fio e pedestal tipo Girafa 

 
Unidade/diá

ria 

20 

16 Microfone com base  Unidade/diá

ria 

200 

17 Microfone Unidirecional sem fio Unidade/diá

ria 

60 

18 Microfone Headset Unidade/diá

ria 

10 

19 MD Player Equipamento Unidade/diá

ria 

10 

20 Mixer para Microfone para atendimento a mesa com no 
mínimo 24 canais. 
 

Unidade/diá

ria 

200 

21 Pedestais de Garras para evento de palco. Unidade/diá

ria 

10 

22 Equalizador: Equalizadores gráficos, stéreo de 31 bandas Unidade/diá

ria 

30 

23 Tela de Retorno: Tela plana de alta definição 42' utilizada nos 
eventos para passar a imagem para os palestrantes. 

Unidade/diá

ria 

20 

24 Receptor: Fone Auricular Transparente Unidade/diá

ria 

50 

25 Iluminação: Mesa 16 Canais Unidade/diá

ria 

20 
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26 Refletor para 64 foco 1 Unidade/diá

ria 

20 

27 Gelatina: Filtro Difusor Tabela de Cores Rosco Unidade/diá

ria 

20 

28 Spot Refletor Set Ligth Unidade/diá

ria 

20 

29 Luminária HQI de 150W, cor Branca e/ou Preta, com 
instalação 

Unidade/diá

ria 

20 

30 TV de LED de 46" com suporte Unidade/diá

ria 

20 

31 Distribuidor VGA: MP3, DVD, CD, CD-RW, DVD-RW Unidade/diá

ria 

20 

32 Fones receptores para tradução simultânea Unidade/diá

ria 

100 

33 Distribuidor de vídeo e áudio estéreo (10 saídas) Unidade/diá

ria 

50 

34 Mídia Desk: Para preparação de apresentações de 
palestrantes antes e durante o evento 

Unidade/diá

ria 

20 

35 CDS com Hino Nacional do país solicitado Unidade 10 

36 Mídia CDR, Caixa com 50 unidades 

 
Unidade 10 

37 Mídia DVDR, Caixa com 50 unidades 
 

Unidade  10 

38 Serviço de Edição de Mini-DV: Serviço de edição de áudio e 
vídeo, entrega do produto final com matriz em DV e minidv 
com identificação de cada um 

Hora  240 

39 Edição de Filmagem em Digital. Edição em ilha não linear com 
fornecimento de DVD 

Hora  40 

40 Gravação de evento em áudio CD, DVD ou digital Hora  240 

41 Gerador: Locação, montagem, instalação e retirada de 
conjunto de grupo gerador super silenciado, motor de 115 
KVA, 60 HZ, automático, microprocessador e quadro de 
transferência 75 DB a 1,5 metro para funcionamento em 
regime "contínuo" 

Unidade/diá

ria  

10 

42 Ar-condicionado de 9000 Btus, devidamente instalado, com 
manutenção e desmontagem 

Unidade/diá

ria 

10 

43 Intercomunicadores para vídeo projeção Unidade/diá

ria 

10 

44 Mesa de Corte para vídeo projeção Unidade/diá

ria 

10 

LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   

45 Rede Lógica com cabeamento estruturado Unidade de 
rede/fontes 

50 

46 Ponto de internet com cabo ou wire less.  Unidade/diá

ria 

20 

47 Computador Notebook  Unidade 50 

48 Nobreak Unidade/diá

ria 

50 
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49 Roteadores 

Access Point: Disponibilização de roteadores de access point / 
wi-fi de 108 MB, no padrão 802 11G, para atender expansão 
da Rede 

Unidade/diá

ria 

50 

50 Estação de Trabalho 

Hardware: Processador Pentium 4 de 3.2 GHZ de velocidade; 
HD de 80 GB; Placa de Rede 10/100 MBPS; Memória Ram 
2GB DDR; Placa de Vídeo de 250 MHZ e 128 MB; Memória 
Cache 512 KB; Monitor de Vídeo de 19" de LCD; Gabinete 
com duas entradas frontais USB 2.0 com ponto de internet 
devidamente instalado e funcionando. 

Unidade/diá

ria 

50 

51 Configuração Mínima da Rede de Internet 
Estrutura Elétrica para os computadores e periféricos: todos 
os pontos de rede e impressora deverão possuir rede elétrica 
estabilizada na voltagem dos equipamentos, com no mínimo 
duas tomadas disponíveis para as estações de trabalho e 1 
para impressoras. 

Unidade/diá

ria 

50 

52 Impressora Multifuncional, com scanner de resolução de 600 x 
1200 DPI; impressora com resolução de 4800 x 1200 DPI, 
com velocidade de 14 PPM em preto e branco e 8PPM em 
cores; copiadora com velocidade em 13 COM em preto e 9 
COM a cores as impressoras. 

Unidade/diá

ria 

10 

53 Projetor Multimídia/Datashow de alta resolução e brilho Unidade/diá

ria 

15 

54 Tela de Projeção 

1,80 x 1,80 / moldura 1,80 x 2,40 x 3,0 
Unidade/diá

ria 

15 

LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS   

55 Palco: Estrutura de ferro/metal modular na largura e 
comprimento, soldados, capacidade de carga de 16 toneladas, 
com rampa e/ou escada (definição de acordo com o local e 
aprovado pelo MDA) 

M² 50 

56 Cobertura de palco com estrutura de suspensão de spots, 
lona, pirâmide com fechamento lateral e fundo de palco 

M² 50 

57 Instalação elétrica: Pontos de instalações de tomadas e outras 
necessidades elétricas 

Metro linear 100 

58 Estrutura de Box Truss: Montagem de estrutura de K30 e ou 
box truss, para sustentação de equipamentos e montagem de 
sinalização 

Metro linear 100 

59 Impressão Digital Lona Ortofônica: Impressão em lona 
ortofônica, com acabamento em ilhós, colocação com cordas 

M² 1000 

60 Fundo de Palco: Impressão de fundo de palco com arte 
colorido, com acabamento em ilhós e instalação 

M² 1000 

RECURSOS HUMANOS   

61 Coordenador Geral de Produção para trabalhar no período 
de pré-produção, durante realização do evento e pós-
produção, responsável pela coordenação geral das equipes. O 
profissional deve estar à disposição da contratante.  

Diária (8h) 100 

62 Técnico de Informática capacitado para serviços de 
informática 

Diária (8h) 100 

63 Operador de Equipamentos Audiovisuais capacitado para 
realização de serviços de operação de equipamentos 
audiovisuais 

Diária (8h) 100 

64 Operador de Som capacitado para a realização de serviços 
de operação equipamentos de sonorização, PA e monitor 

Diária (8h) 100 

65 Operador de Iluminação para realização de serviços de 
iluminação de ambientes e cênicas espetáculos 

Diária (8h) 50 

66 Roadies de Palco: profissional capacitado para auxiliar na 
montagem e assistência técnica de palco 

Diária (8h) 10 

67 DJ capacitado a prestar serviços de DJ com equipamento 
necessário para viabilizar serviço, inclusive com acervo 
musical de todos os gêneros 

Diária (8h) 10 
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68 Mestre de Cerimônia capacitado a prestar serviços de mestre 
de cerimônias, para preparar roteiros e realizar apresentação 
de eventos e protocolos 

Diária (8h) 10 

69 Brigada de Incêndio: equipe de profissionais capacitados 
para realização de serviço de brigadista 

Diária (12h) 10 

70 Recepcionista Português capacitado para realização de 
serviços de recepção e distribuição de materiais 

Diária (8h) 10 

71 Serviço de Fotografia Digital: fotógrafo profissional, com 
equipamento digital profissional reflex, mínimo de 8.5 
megapixel, entrega material editado em DVD, editado e 
tratado 

Diária (8h) 10 

72 Técnico de Filmagem: profissional video-maker capacitado 
para realização de serviços de gravação making off e edição 
de vídeos, com equipamento profissional 

Diária (8h) 10 

73 Intérprete Simultâneo de idiomas básicos (português, inglês, 
espanhol e francês). 

Diária (6h) 10 

LIBERAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO  

74 Serviço de liberação ECAD Percentual 

sobre a taxa  

10 

75 Serviço de liberação SBAT Percentual 

sobre a taxa  

10 

76 Serviço de liberação de área em órgãos públicos e privados 
(praça, energia elétrica, hidráulica) 

Percentual 

sobre a taxa  

10 

77 Serviço de liberação de vistorias Percentual 

sobre a taxa  

10 

78 Serviço de liberação de Secretarias: Saúde, Segurança 
Pública, Comércio, Meio Ambiente, Documentação e registro 
para liberação de evento 

Percentual 

sobre a taxa  

10 

79 Serviço de liberação do CREA 

 
Percentual 

sobre a taxa  

10 

80 Apresentação de ARTS e/ou CAU de responsabilidade técnica 
dos equipamentos e serviços fornecidos e laudo técnico 

 

Percentual 

sobre a taxa  

10 

 
 
 
 

Grupo Item 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UN. TOTAL 

4 

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  

81 Coffee Break 

Salgado 8 tipos: produtos orgânicos e oriundos da agricultura 
familiar; 6 tipos de doces: Geléias, tortas, biscoitos e docinhos 
feitos com produtos da agricultura familiar; Salada de Frutas 
com granola; Bebidas: jarra de água, café, leite, chá, 
chocolate quente e 4 tipos de sucos; Tábuas de Frios; três 
tipos de pastas 

Cotado por 

pessoas 

5000 

82 Refeição - Almoço (tipo 1) 
Cardápio mínimo: saladas diversas, 2 tipos de entradas frias, 
4 tipos de pratos quentes (ave, frutos do mar e carne 
vermelha), 2 tipos de massa, 3 guarnições (arroz, feijão, 
legumes), 4 tipos de sobremesa (sorvete, doces, frutas da 
época); café; chá digestivo; 3 tipos de suco, sachê de açúcar 
e adoçante, 2 tipos de refrigerantes; água com gás e sem gás 

Cotado por 

pessoas 

5000 

83 Refeição - Jantar (Tipo 1) 
Cardápio mínimo: saladas diversas, 3 tipos de entradas frias, 
3 tipos de caldos e/ou sopa (uma deve ser sem sal); 2 tipos de 

Cotado por 

pessoas 

5000 
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pratos quentes (ave, frutos do mar), 1 tipos de massa, 3 
guarnições (arroz, feijão, legumes), 2 tipos de sobremesa 
(sorvete, doces, frutas da época); café; chá digestivo; 3 tipos 
de suco, sachê de açúcar e adoçante, 2 tipos de refrigerantes 
(pelo menos 1 ligth); água com gás e sem gás 

84 Brunch Cotado por 

pessoas 

5000 

85 Serviço de Café, Garrafa Térmica, Inox, com café Litro  50 

86 Agua: Instalação e Manutenção de bombona de água de 20 
litros com suporte, com bebedor elétrico 

Unidade  50 

87 Água Mineral sem gás, Garrafa 500ml Unidade  3000 

88 Água Mineral com gás, Garrafa 500ml Unidade  1000 

89 Máquina múltipla para café expresso, cappuccino, chocolate e 
etc, com mesa, produtos, sachês e consumo para 100 por dia 

Unidade/ 

diária  

10 

RECURSOS HUMANOS   

90 Auxiliar de Serviços Gerais 

Contratação de auxiliar de serviços gerais para apoio em 
eventos 

Diária (8h) 50 

91 Garçom Uniformizado 

Profissional capacitado para prestar serviços de garçom com 
uniforme 

Diária (8h) 50 

 
 
 
 

Grupo Item 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UN. TOTAL 

5 

MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO   

92 Púlpito em Acrílico Incolor, com aplicação de logomarca 
 

Unidade  10 

93 Banco Alto e estofado para palco - músico 
 

Unidade  10 

94 Cadeiras para palco, sem braço, vip 
 

Unidade  60 

95 Cadeira com encosto, estofada em couro, com braço  
 

Unidade  1000 

96 Cadeira giratória, estofada, com braço 
 

Unidade  30 

97 Mesa de vidro, com cadeira, para reunião 10 pessoas 
 

Unidade  10 

98 Montagem de mesa diretiva para eventos, mobiliário, toalhas, 
sobre-toalhas e arranjos florais, até 20 lugares 
 

Unidade  10 

99 Mesa de Centro com tampo de vidro 
 

Unidade  10 

100 Sofá estofado de dois lugares, padrão superior 
 

Unidade  100 

101 Pufes de material reciclado, 45cm x 45cm, com 50 cm de 
altura 
 

Unidade  100 

102 Suporte Oficial para bandeiras (de altura de acordo com o 
espaço) para cerimonial 
 

Unidade  10 

103 Toalha Branca para mesa de reunião com 10 pessoas 

 
Unidade 10 
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104 Arranjos altos de flores e plantas tropicais para púlpito 

 
Unidade 10 

105 Arranjo em tripés, com flores naturais e tropicais 
 

Unidade 10 

106 Arranjos de plantas em vasos para decoração do espaço 

 
Unidade 10 

107 Arranjo tipo jardineira para mesa plenária medindo 70 cm de 
altura por 1,5 cm de largura 

 

Unidade 10 

 

24. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

24.1. O Conselho Federal de Economia, atenta para o desenvolvimento socioeconômico do 

pais e assegurar o exercício legal e ético da profissão de economista. 

24.2. Para tal atribuição o COFECON necessitará realizar alguns eventos, tais como: 

plenárias, seminários e outras reuniões similares a fim de cumprir suas metas institucionais que 

busca a divulgação e discursão da profissão de economista. 

24.3. Importa ainda ressaltar que não constitui como atribuição inerente ao COFECON a 

organização direta de eventos, já que não representa sua atividade finalística, o que permite 

compreender irremediavelmente a contratação terceirizada de serviços de organização de eventos 

para sua perfeita execução quando do atendimento das demandas. 

24.4. Tais eventos, quando demandados, deverão ter motivação específica que justifique a 

sua realização, o adequado planejamento, quantidade de participantes, prazo para execução, itens 

a serem contratados e todas as outras informações necessárias para a regularidade da demanda 

e devida execução. 

25. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

25.1. A natureza do objeto a ser contratado é comum, conforme o parágrafo único, do art. 

1°, da Lei 10.520, de 2002. 

25.2. Bens e serviços comuns são produtos cuja escolha pode ser feita tão somente com 

base nos preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitarem de avaliação 

minuciosa ou técnica. São encontráveis facilmente no mercado. O bem ou o serviço será comum 

quando for possível estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, mediante 

especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e desempenho peculiares ao objeto. 

25.3. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, 

de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à 

área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas 

por seu respectivo plano de cargos. 

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

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

pessoalidade e subordinação direta. 
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26. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

26.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

26.1.1. Locação de Espaço. O preço ofertado será na forma de diária, devendo a 

empresa informar quais itens de mobiliário comporão o ambiente dos espaços, com 

os preços inclusos no custo da locação. 

26.1.1.1. Locação de auditório para até 300 pessoas. O espaço para realização de 

evento deverá ser do tipo auditório, no hotel de hospedagem, quando houver 

previsão do item hospedagem na demanda, ou em outro local aprovado pelo 

COFECON. O local deverá ser em espaço privativo, amplo e apropriado para 

realização de plenárias, convenções, congressos, seminários e outros congêneres, 

demais eventos relacionados a Secretaria, com instalações elétricas, iluminação e 

ar-condicionado em perfeito estado de conservação e segurança, e deverá 

comportar, no mínimo, 15% a mais do número de participantes estimados para o 

evento. O local deverá conter número de cadeiras de, no mínimo, 15% a mais do 

número de participantes, do tipo estofado e confortável, inclusive cadeiras especiais 

para participantes com excesso de peso. Deverá ter pontos de conexão à internet 

banda larga, wireless ou 3G em funcionamento durante todo o evento. A conexão 

via 4G deverá ser oferecida apenas quando não houver disponibilidade de banda 

larga ou wireless no local; O local deverá comportar no local do auditório deverá ter 

espaço para a montagem de mesa diretora de acordo com layout e número de 

autoridades apresentados pela Secretaria, coberta até os pés com toalha branca e 

cobre manchas branco, composta de cadeiras tipo estofadas e confortáveis; Mesas 

de apoio cobertas até os pés com toalha branca e cobre manchas branco; Mesa 

para equipamentos coberta até os pés com toalha branca e cobre manchas branco, 

acompanhada de cadeiras idênticas para os operadores; Cadeiras acolchoadas e 

idênticas para participantes, dispostas de forma a preservar a boa circulação das 

pessoas na sala e a melhor visualização possível do palco. A locação do espaço 

deve prever todo o mobiliário necessário para a formatação do ambiente. Deverá 

possuir condições físicas adequadas para projeção de imagens e utilização de 

microcomputador, projetor multimídia, tela de projeção ou DVD. E ainda não poderá 

apresentar sinais de mofo, de umidade e defeitos nas instalações elétricas. Deverá 

estar devidamente higienizado e com o lixo removido sempre que necessário e 

assim ser mantido durante todo o evento. Quando prevista a realização de coffee 

break este deverá ser realizado em local anexo, em espaço privativo e adequado, 

aprovado pelo COFECON, que comporte o número de participantes previstos, 

incluindo mesas e demais itens necessários ao Buffet e instalações elétricas, 

iluminação e ar-condicionado em perfeito estado de funcionamento. 

26.1.1.2. Sala de Apoio. Ambiente para apoio ao evento, contíguo aos demais espaços 

solicitados, medindo, no mínimo, 15m², contendo: 01 (uma) mesa com 4 (quatro) 

cadeiras idênticas acolchoadas, 02 (dois) sofás de 02 (dois) lugares cada ou 01 

(um) sofá de três lugares; 01 armário, medindo aproximadamente 1,50 m de altura 

x 0,80 m de largura, com prateleiras, tranca e chave; 03 (três) pontos de conexão à 

internet banda larga, wireless ou 4G em funcionamento durante todo o evento. A 

conexão via 4G deverá ser oferecida apenas quando não houver disponibilidade de 

banda larga ou wireless no local. A empresa contratada deverá entregar à equipe 
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do COFECON no local do evento, durante a montagem do mesmo, pelo menos 

duas cópias da chave da porta da sala de apoio. 

26.1.1.3. Sala VIP. Ambiente para recepção de autoridades, contíguo aos demais 

espaços solicitados, medindo, no mínimo, 20m², contendo: 01 (uma) mesa com 4 

(quatro) cadeiras idênticas acolchoadas, 02 (dois) sofás de 02 (dois) lugares cada; 

01 (um) ponto de conexão à internet banda larga, wireless ou 4G em funcionamento 

durante todo o evento. A conexão via 4G deverá ser oferecida apenas quando não 

houver disponibilidade de banda larga ou wireless no local; 01 (uma) mesa de apoio 

tipo pranchão, medindo 1,00 m de comprimento e 0,80 m de largura, coberta até os 

pés com toalha branca; 02 (duas) mesas tipo pranchão, medindo 2,00 m de 

comprimento e 0,80 m de largura, cobertas até os pés com toalha branca e cobre 

manchas branco, acompanhadas de 02 (duas) cadeiras idênticas cada uma. A 

empresa contratada deverá entregar à equipe do COFECON no local do evento, 

durante a montagem do mesmo, pelo menos duas cópias da chave da porta da sala 

VIP. 

26.1.2. Locação de Automóveis. As diárias compreendem o período de 8 horas e 200 

quilômetros/dia. No valor deverão estar inclusos o custo com seguro de cobertura 

integral, incluindo danos a terceiros, motorista, combustível, taxas, impostos, 

seguros, pedágios e outras necessárias à boa prestação dos serviços de 

locomoção; 

26.1.2.1. Van. Com capacidade para, no mínimo, 12 passageiros, motorista 

uniformizado, combustível e ar condicionado. Diária de 24h. 

26.1.2.2. Ônibus Executivo. Tipo executivo, com capacidade para, no mínimo, 40 

passageiros, motorista uniformizado portando celular e GPS, combustível e ar 

condicionado. Diária de 24h. 

26.1.2.3. Carro. Tipo sedan, 4 portas, com capacidade para, no mínimo, 5 pessoas, 

motorista uniformizado portando celular e GPS, combustível e ar condicionado. 

Diária de 24h. 

26.1.3. Serviço, Locação e Instalação de Equipamentos de Sonorização, Audiovisuais 

e Iluminação. O serviço será prestado para eventos de até 80 pessoas. 

26.1.3.1. Mesa de Som master 32 canais. 

26.1.3.2. Caixa Acústica Amplificada, 400 watts com base para tripé com 2 vias. 

26.1.3.3. Caixa Acústica passiva, 250 watts; 

26.1.3.4. Retorno, 400 watts com base para tripé com 2 vias. 

26.1.3.5. Microfone Lapela Sem Fio, com as características e especificações 

necessárias para atender o evento e compatível com o serviço de sonorização 

contratado. 

26.1.3.6. Microfone Unidirecional com fio e pedestal tipo Girafa 

26.1.3.7. Microfone com base fixado em haste flexível tipo gooseneck, com as 

características e especificações necessárias para atender o evento e compatível 

com o serviço de sonorização contratado. 
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26.1.3.8. Microfone Unidirecional sem fio 

26.1.3.9. Microfone Headset 

26.1.3.10. Mixer para Microfone para atendimento a mesa com no mínimo 32 canais. 

26.1.3.11. Pedestais de Garras para evento de palco. 

26.1.3.12. Equalizador: Equalizadores gráficos, stéreo de 31 bandas 

26.1.3.13. Tela de Retorno: Tela plana de alta definição 42' utilizada nos eventos para 

passar a imagem para os palestrantes. 

26.1.3.14. Receptor: Fone Auricular Transparente 

26.1.3.15. Iluminação: Mesa 16 Canais 

26.1.3.16. Refletor para 64 foco 1 

26.1.3.17. Gelatina: Filtro Difusor Tabela de Cores Rosco 

26.1.3.18. Spot Refletor Set Ligth, 500w; 

26.1.3.19. Luminária HQI de 150W, cor Branca e/ou Preta, com instalação 

26.1.3.20. TV de LED de 46" com suporte 

26.1.3.21. Distribuidor VGA: MP3, DVD, CD, CD-RW, DVD-RW 

26.1.3.22. Fones receptores para tradução simultânea 

26.1.3.23. Distribuidor de vídeo e áudio estéreo (10 saídas) 

26.1.3.24. Mídia Desk: Para preparação de apresentações de palestrantes antes e 

durante o evento 

26.1.3.25. CDS com Hino Nacional do país solicitado 

26.1.3.26. Mídia CDR, Caixa com 50 unidades 

26.1.3.27. Mídia DVDR, Caixa com 50 unidades 

26.1.3.28. Serviço de Edição de Mini-DV: Serviço de edição de áudio e vídeo, entrega do 

produto final com matriz em DV e minidv com identificação de cada um 

26.1.3.29. Edição de Filmagem em Digital. Edição em ilha não linear com fornecimento 

de DVD 

26.1.3.30. Gravação de evento em áudio CD, DVD ou link para download.  

26.1.3.31. Gerador: Locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo 

gerador super silenciado, motor de 115 KVA, 60 HZ, automático, microprocessador 

e quadro de transferência 75 DB a 1,5 metro para funcionamento em regime 

"contínuo" 

26.1.3.32. Ar-condicionado de 9000 Btus, devidamente instalado, com manutenção e 

desmontagem 

26.1.3.33. Intercomunicadores para vídeo projeção 

26.1.3.34. Mesa de Corte para vídeo projeção 
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26.1.4. Locação e Instalação de Equipamentos de Informática. 

26.1.4.1. Rede Lógica com cabeamento estruturado 

26.1.4.2. Ponto de internet com cabo de rede RJ45 ou wireless. 

26.1.4.3. Notebook com softwares necessários, bivolt (110/220), tela 14", 80 GB, HDD, 

com leitor e gravador de CD e DVD, processador de 2,2 GHz de frequência, 2 

núcleos e 4 threads e 3 MB de cache, 4 GB de memória RAM, possuir 2 portas 

USB, sendo no mínimo uma delas com tecnologia USB 3.0, Sistema Operacional 

com Windows na versão mínima 7 com Office profissional, contendo word, excel, 

power point na versão mínima 2010. 

26.1.4.4. Nobreak 800VA e de 3000VA. 

26.1.4.5. Roteadores. Access Point: Disponibilização de roteadores de access point / wi-

fi de 25 MB, no padrão 802 11BGN, para atender expansão da Rede 

26.1.4.6. Estação de Trabalho. Hardware com no mínimo: Processador dual core de 3.3 

GHZ de frequência, com 2 núcleos e 2 threads; HD de 120 GB; Placa de Rede 

10/100 MBPS; Memória Ram 4GB DDR; Memória Cache 3 MB; Monitor de Vídeo 

de 19" de LCD; Gabinete com duas entradas frontais ou com extensão de fácil 

acesso, devidamente inseridos, com no mínimo uma porta sendo USB 3.0 com 

ponto de internet devidamente instalado e funcionando. 

26.1.4.7. Configuração Mínima da Rede de Internet. Estrutura Elétrica para os 

computadores e periféricos: todos os pontos de rede e impressora deverão possuir 

rede elétrica estabilizada na voltagem dos equipamentos, com no mínimo duas 

tomadas disponíveis para as estações de trabalho e 1 para impressoras. 

26.1.4.8. Impressora Multifuncional, com scanner de resolução de 600 x 1200 DPI; 

impressora com resolução de 4800 x 1200 DPI, com velocidade de 14 PPM em 

preto e branco e 8PPM em cores; copiadora com velocidade em 13 COM em preto 

e 9 COM a cores as impressoras. 

26.1.4.9. Projetor Multimídia/Datashow de alta resolução e brilho (1024 x )720 

26.1.4.10. Tela de projeção. 1,80 x 1,80 / moldura 1,80 x 2,40 x 3,0. Retrátil, altura 

variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e fornecida com 

tripé em aço. 

26.1.5. Locação e Instalação de Estruturas 

26.1.5.1. Palco: Estrutura de ferro/metal modular na largura e comprimento, soldados, 

capacidade de carga de 16 toneladas, com rampa e/ou escada (definição de acordo 

com o local e aprovado pelo MDA) 

26.1.5.2. Cobertura de palco com estrutura de suspensão de spots, lona, pirâmide com 

fechamento lateral e fundo de palco 

26.1.5.3. Instalação elétrica: Pontos de instalações de tomadas e outras necessidades 

elétricas 

26.1.5.4. Estrutura de Box Truss: Montagem de estrutura de K30 e ou box truss, para 

sustentação de equipamentos e montagem de sinalização 
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26.1.5.5. Impressão Digital Lona Ortofônica: Impressão em lona ortofônica, com 

acabamento em ilhós, colocação com cordas 

26.1.5.6. Fundo de Palco: Impressão de fundo de palco com arte colorido, com 

acabamento em ilhós e instalação 

26.1.6. Recursos Humanos 

26.1.6.1. Coordenador Geral de Produção. Profissional, com experiência, capacitado 

para executar as funções de coordenador e orientador de todas as ações do evento, 

garantindo a perfeita execução, possuindo poder de decisão, responsabilizando-se 

em nome da CONTRATADA. Deverá coordenar todas as atividades a serem 

realizadas durante o evento, através da supervisão dos serviços, bem como pelo 

controle de funções e atendimento permanente aos participantes, fazendo-se 

presente durante o evento, desde a fase inicial até o momento de finalização, 

supervisionar a montagem e desmontagem dos equipamentos, incluindo a 

supervisão e implantação de todos os serviços necessários para o bom andamento 

do evento, coordenar a preparação, organização e distribuição dos materiais pelas 

recepcionistas (crachás, certificados, impressos, pastas, brindes, sinalização, 

equipamentos, mesas, cadeiras, bebedouros e outros), coordenar a montagem das 

salas para o evento, coordenar a sala VIP, supervisionar a recepção dos 

convidados, coordenar e atender os participantes, convidados e palestrantes, 

juntamente com a equipe de profissionais selecionados para atendimento em todas 

as atividades programadas; organizar e controlar o cerimonial (desde a abertura do 

evento até o encerramento), supervisionar o controle da entrada no local do evento 

e nas salas, coordenar e controlar toda a programação, supervisionar os demais 

coordenadores, e executar as demais atividades inerentes ao cargo e necessárias 

ao bom desempenho do trabalho. 

26.1.6.2. Técnico de Informática. Profissional capacitado, com conhecimento em 

Windows 10 ou superior, Internet Explorer e Office 2010 ou superior, bem como em 

conexões de rede wireless/cabeada; deverá instalar e configurar impressoras, 

scanner e equipamentos multimídias; instalar e testar programas; instalar 

aplicativos; gerenciar o sistemas e aplicações; realizar manutenção de sistemas e 

aplicações; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas as funções de Técnico de Informática. 

26.1.6.3. Operador de Equipamentos Audiovisuais. Profissional capacitado, com 

experiência em operar equipamentos audiovisuais, de acordo com especificações 

técnicas dos equipamentos correlatos deste Termo de Referência. 

26.1.6.4. Operador de Som. Profissional capacitado, com experiência em operar 

equipamentos de som, de acordo com especificações técnicas deste Termo de 

Referência.  

26.1.6.5. Operador de Iluminação para realização de serviços de iluminação de 

ambientes e cênicas espetáculos 

26.1.6.6. Roadies de Palco: profissional capacitado para auxiliar na montagem e 

assistência técnica de palco 



 
 

____________________________________________________________________ 

 

26.1.6.7. DJ capacitado a prestar serviços de DJ com equipamento necessário para 

viabilizar serviço, inclusive com acervo musical de todos os gêneros 

26.1.6.8. Mestre de Cerimônia capacitado a prestar serviços de mestre de cerimônias, 

para preparar roteiros e realizar apresentação de eventos e protocolos 

26.1.6.9. Brigada de Incêndio: equipe de profissionais capacitados para realização de 

serviço de brigadista 

26.1.6.10. Recepcionista Português. Profissional capacitado, com experiência, trajando 

uniforme, para recepcionar a entrada e controlar/dar assistência à saída dos 

participantes/público; Auxiliar na localização de pessoas (palestrantes, autoridades, 

entre outros) ; Ser cordial, agradável, solícito e colaborativo para prestar 

informações; Encaminhar corretamente os participantes/público ao local desejado; 

Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério do evento; 

Proceder a distribuição de materiais aos participantes, quando necessário. Deverá 

executar outras tarefas afetas ao serviço de credenciamento que forem 

demandadas. 

26.1.6.11. Serviço de Fotografia Digital: fotógrafo profissional, com equipamento digital 

profissional reflex, mínimo de 8.5 megapixel, entrega material editado em DVD, 

editado e tratado 

26.1.6.12. Técnico de Filmagem: profissional video-maker capacitado para realização de 

serviços de gravação making off e edição de vídeos, com equipamento profissional 

26.1.6.13. Intérprete Simultâneo de idiomas básicos (português, inglês, espanhol e 

francês). Profissional capacitado em interpretação simultânea, com experiência 

comprovada. Deverá interpretar, oralmente, de forma simultânea, de um idioma 

para outro, discursos, debates, textos e formas de comunicação eletrônica, 

respeitando o respectivo contexto e as características culturais das partes. 

26.1.7. Liberação de Documentação  

26.1.7.1. Serviço de liberação ECAD 

26.1.7.2. Serviço de liberação SBAT 

26.1.7.3. Serviço de liberação de área em órgãos públicos e privados (praça, energia 

elétrica, hidráulica) 

26.1.7.4. Serviço de liberação de vistorias 

26.1.7.5. Serviço de liberação de Secretarias: Saúde, Segurança Pública, Comércio, 

Meio Ambiente, Documentação e registro para liberação de evento 

26.1.7.6. Serviço de liberação de Secretarias: Saúde, Segurança Pública, Comércio, 

Meio Ambiente, Documentação e registro para liberação de evento 

26.1.7.7. Serviço de liberação do CREA 

26.1.7.8. Apresentação de ARTS e/ou CAU de responsabilidade técnica dos 

equipamentos e serviços fornecidos e laudo técnico 

26.1.8.  Serviços de Alimentação 
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26.1.8.1. Coffe Break. Salgado 8 tipos: produtos orgânicos e oriundos da agricultura 

familiar; 6 tipos de doces: Geléias, tortas, biscoitos e docinhos feitos com produtos 

da agricultura familiar; Salada de Frutas com granola; Bebidas: jarra de água, café, 

leite, chá, chocolate quente e 4 tipos de sucos; Tábuas de Frios; três tipos de 

pastas. 

26.1.8.2. Refeição – Almoço (tipo1). Cardápio mínimo: saladas diversas, 2 tipos de 

entradas frias, 4 tipos de pratos quentes (ave, frutos do mar e carne vermelha), 2 

tipos de massa, 3 guarnições (arroz, feijão, legumes), 4 tipos de sobremesa 

(sorvete, doces, frutas da época); café; chá digestivo; 3 tipos de suco, sachê de 

açúcar e adoçante, 2 tipos de refrigerantes; água com gás e sem gás. 

26.1.8.3. Refeição – Jantar (tipo 1). Cardápio mínimo: saladas diversas, 3 tipos de 

entradas frias, 3 tipos de caldos e/ou sopa (uma deve ser sem sal); 2 tipos de pratos 

quentes (ave, frutos do mar), 1 tipos de massa, 3 guarnições (arroz, feijão, 

legumes), 2 tipos de sobremesa (sorvete, doces, frutas da época); café; chá 

digestivo; 3 tipos de suco, sachê de açúcar e adoçante, 2 tipos de refrigerantes 

(pelo menos 1 ligth); água com gás e sem gás. 

26.1.8.4. Brunch: refeição leve, requerido para abertura, encerramento e intervalos de 

eventos, que deverá ser servido da seguinte forma: sucos naturais de frutas 

(mínimo duas variedades); refrigerantes (três tipos, inclusive light e/ou zero); pães 

e salgados variados; mel; geleias; queijos; ovos; presunto ou peito de peru; bacon; 

frutas frescas e variadas; iogurtes; além de três pratos quentes, tais quais: massa, 

risoto e outros (fricassê; batata soutê, suflê; tortas); dois tipos de carne vermelha e 

branca; dois pratos frios e duas sobemesas; 

26.1.8.5. Serviço de Café, Garrafa Térmica, Inox, com café; 

26.1.8.6. Água: Instalação e Manutenção de bebedouro de água de 20 litros com copos 

descartáveis de 200 ml. 

26.1.8.7. Água Mineral sem gás, Garrafa 500ml 

26.1.8.8. Água Mineral com gás, Garrafa 500ml 

26.1.8.9. Máquina múltipla para café expresso, cappuccino, chocolate e etc, com 

capacidade de atendimento de, no mínimo, 200 xícaras, com insumos e operador. 

No preço unitário do fornecimento devem estar inclusos todos os custos acima 

descritos. 

26.1.9.  Recursos Humanos 

26.1.9.1. Auxiliar de Serviços Gerais. Contratação de auxiliar de serviços gerais para 

apoio em eventos. 

26.1.9.2. Garçom Uniformizado. Profissional com experiência, trajando uniforme e 

calçando sapatos fechados, capacitado para servir bebidas e alimentos em geral, 

executar o preparo de bandejas de café, sucos, chás de infusão e outras bebidas. 

Deverá saber lidar com público, auxiliar a copeirarem, quando necessário, informar 

e agir com rapidez e destreza, quando houver algum imprevisto (tais como, quebra 

de copo, derramamento de bebida, entre outros), retirar os utensílios que são mais 

necessários à mesa, repor água e café sempre que necessário/solicitado, verificar 
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o reabastecimento de bebidas e alimentos, quando necessário, entre outras 

atividades da função. A CONTRATADA deverá disponibilizar utensílios para uso do 

garçom, em quantidade suficiente para cada dia do evento: bandejas, xícaras de 

café com pires, xícaras de chá com pires, colheres de café, copo de vidro 

transparente de, no mínimo, 200ml, jarras de vidro para servir água de, no mínimo, 

1 litro e açucareiro para serviço do garçom e disponibilizando utensílios 

sobressalentes, caso haja necessidade de substituição. 

26.1.10. Mobiliário e Decoração 

26.1.10.1. Púlpito em Acrílico Incolor, com aplicação de logomarca 

26.1.10.2. Banco Alto e estofado para palco - músico 

26.1.10.3. Cadeiras para palco, sem braço, vip 

26.1.10.4. Cadeira com encosto, estofada em couro, com braço  

26.1.10.5. Cadeira giratória, estofada, com braço 

26.1.10.6. Mesa de vidro, com cadeira, para reunião 10 pessoas 

26.1.10.7. Montagem de mesa diretiva para eventos, mobiliário, toalhas, sobre-toalhas e 

arranjos florais, até 20 lugares 

26.1.10.8. Mesa de Centro com tampo de vidro 

26.1.10.9. Sofá estofado de dois lugares, padrão superior 

26.1.10.10. Pufes de material reciclado, 45cm x 45cm, com 50 cm de altura 

26.1.10.11. Suporte Oficial para bandeiras (de altura de acordo com o espaço) para 

cerimonial 

26.1.10.12. Toalha Branca para mesa de reunião com 10 pessoas 

26.1.10.13. Arranjos altos de flores e plantas tropicais para púlpito, com dimensão mínima 

de 30cm x 30cm. 

26.1.10.14. Arranjo em tripés, com flores naturais e tropicais, com dimensão mínima de 

30cm x 30cm. 

26.1.10.15. Arranjos de plantas em vasos para decoração do espaço, com dimensão 

mínima de 30cm x 30cm. 

26.1.10.16. Arranjo tipo jardineira para mesa plenária medindo 70 cm de altura por 1,5 cm 

de largura. 

26.1.10.17. Os modelos dos arranjos deverão ser apresentados para aprovação da 

administração no prazo máximo de 2 (dois) dias corridos antes do início dos 

eventos; 

26.1.10.18. Os arranjos florais deverão estar nos locais indicados pela CONTRATANTE no 

prazo máximo de 2 (duas) horas antes do início dos eventos; 

26.1.10.19. A desmontagem dos equipamentos e materiais, bem como a limpeza do local 

em que foram instalados são de responsabilidade da CONTRATADA, sem 

quaisquer ônus para a CONTRATANTE. 
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27. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

27.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

27.1.1. LOCAÇÃO DO ESPAÇO. 

27.1.1.1. A CONTRATADA deverá apresentar, no mínimo, 3 (três) indicações para 

locação de espaço, que contenham as características necessárias e condizentes 

com as peculiaridades que a natureza do evento requer, além de possuir valor 

limitado ao registrado na contratação, para a melhor escolha da área demandante 

do evento. 

27.1.1.2. A CONTRATADA deverá apresentar os detalhes para cada ambiente, 

indicando a metragem, capacidade de pessoas, localização, limitação de horário e 

estrutura, e informar quais recursos materiais serão disponibilizados no ambiente; 

27.1.1.3. Valor dos recursos materiais (exemplo: mobiliário) utilizados pela 

CONTRATADA para a promoção do evento deverão estar inclusos no custo da 

locação; 

27.1.1.4. Todos os espaços locados deverão ser climatizados; 

27.1.1.5. A CONTRATANTE avaliará as cotações apresentadas com o intuito de que o 

local escolhido, bem como toda a estrutura montada, reflita o menor custo com o 

melhor benefício para a Administração e para o êxito na execução do evento. 

27.1.2. TRANSPORTE; 

27.1.2.1. Os motoristas deverão possuir habilitação compatível com o transporte 

contratado e apresentar-se devidamente uniformizados e calçando sapatos 

fechados; 

27.1.2.2. A diária dos automóveis serão de 8 (oito) horas, respeitados os acordos 

coletivos e a legislação, com quilometragem limitada (projeção de 200 Km/dia) e 

seguro de cobertura integral, incluindo danos a terceiros, devendo estar incluídas 

no valor da diária as despesas com alimentação e uniforme dos motoristas. 

27.1.2.3. É obrigação da CONTRATADA informar imediatamente ao responsável pelo 

evento sobre a necessidade de utilização de quilometragem e/ou hora extra para 

realização do percurso solicitado inicialmente. 

27.1.3. ALIMENTAÇÃO 

27.1.3.1. A CONTRATADA deverá promover nos eventos a realização de coffeebreak, 

sempre que for solicitado pelo CONTRATANTE; 

27.1.3.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar material de serviço e limpeza, como 

guardanapos, gelo, caixas térmicas, enfim, tudo aquilo que for necessário à 

realização do evento, conforme definido pelo CONTRATANTE estando os custos 

inclusos nos itens correspondentes; 

27.1.3.3. Os preços devem incluir todos os tributos, como taxas de serviços e impostos; 

27.1.3.4. Qualquer prejuízo ou dano ocorrido às louças, talheres, cestas, bandejas, 

guardanapos, mesas, cadeiras, toalhas etc., e equipes de empregados (garçons, 

copeiros, cozinheiras, auxiliares de cozinha) serão de responsabilidade da 
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CONTRATADA, não podendo repassá-los em nenhuma hipótese a 

CONTRATANTE; 

27.1.3.5. Qualquer dano ou extravio de talheres, louças, bandejas ou outros itens será 

de responsabilidade da CONTRATADA; 

27.1.3.6. A equipe de empregados usará traje apropriado e mesas de apoio, com 

material de qualidade compatível com o evento; 

27.1.3.7. Os itens de alimentação deverão contemplar pranchões com toalhas para o 

buffet (cor sob demanda da CONTRATANTE). 

27.1.3.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar utensílios para uso do garçom, em 

quantidade suficiente para cada dia do evento: bandejas, xícaras de café com pires, 

xícaras de chá com pires, colheres de café, copo de vidro transparente de, no 

mínimo, 200ml, jarras de vidro para servir água de no mínimo, 1 litro e açucareiro. 

Ademais, deverá prever o fornecimento de utensílios sobressalentes, caso haja 

necessidade de substituição. 

27.1.4.  DECORAÇÃO 

27.1.4.1. Os modelos dos arranjos deverão ser apresentados para aprovação da 

administração no prazo máximo de 2 (dois) dias corridos antes do início dos 

eventos; 

27.1.4.2. Os arranjos florais deverão estar nos locais indicados pela CONTRATANTE no 

prazo máximo de 2 (duas) horas antes do início dos eventos; 

27.1.4.3. A desmontagem dos equipamentos e materiais, bem como a limpeza do local 

em que foram instalados são de responsabilidade da CONTRATADA, sem 

quaisquer ônus para a CONTRATANTE. 

27.1.5.  SERVIÇOS DE INTÉRPRETE 

27.1.5.1. É de 6 (seis) horas a jornada de trabalho diária por intérprete simultâneo, 

devendo estar incluídas no valor da diária as despesas com sua alimentação, 

transporte e uniforme; 

27.1.5.2. Salvo quando solicitado expressamente, os intérpretes não precisarão ser 

juramentados. No entanto, a CONTRATANTE se reserva o direito de solicitar 

profissionais com experiência comprovada por diploma de proficiência em língua 

estrangeira ou intérprete de libras, quando necessário. 

27.1.6. SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO  

27.1.6.1. A CONTRATADA, sempre que solicitada, deverá realizar gravação digital 

integral do áudio e vídeo de todas as intervenções realizadas, mediante captação 

direta da mesa de som; 

27.1.6.2. As gravações de áudio e vídeo deverão ser revisadas ao final de cada sessão 

e ter a sua qualidade garantida pela CONTRATADA; 

27.1.6.3. O CONTRATANTE detém o direito de uso sobre os registros de som, imagem 

e vídeo produzidos pela CONTRATADA, que deverá repassar todo o material, sob 

pena de responsabilidade civil e penal; 
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27.1.6.4. Todos os itens que compõem esses serviços deverão estar instalados e em 

perfeito funcionamento no prazo máximo de 2 (duas) horas antes do início dos 

eventos, não cabendo a cobrança de diárias durante o período de instalação; 

27.1.6.5. A CONTRATADA deverá entregar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis ao 

final do evento, o material produzido. 

27.1.7. EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, AUDIOVISUAIS E ILUMINAÇÃO 

27.1.7.1. Todos os itens que compõem esse serviço deverão estar instalados no prazo 

máximo de 3 (três) horas antes do início dos eventos, não cabendo cobrança de 

diárias durante a instalação dos equipamentos. 

27.1.7.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para microfone são: 

27.1.7.2.1. Microfone sem fio para aplicações de fala, vocal ou dublagem com 

transmissor embutido e receptor as seguintes características e especificações 

aproximadas: sistema de transmissão/recepção de mão sem fio UHF 

montável em rack ou mesa; possibilidade de uso de vários sistemas 

simultaneamente; faixa de operação aproximada do transmissor: 100 mts; 

múltiplos canais de transmissão com frequências selecionáveis; resposta de 

frequência: na faixa de 60hz 15khz, +/2db; largura de banda de aprox. 42 mhz; 

construção do transmissor e receptor em metal resistente a impactos 

(shockmount) ; relação sinal/ruído: > 100db; receptor: receptor de diversidade 

UHF; saídas xlr macho 3 pinos – aprox. 200 ohms; controles de 

canal/frequência/grupo/ trava/ status da bateria do transmissor/ status da 

antena; pelo menos duas antenas de recepção de sinal no padrão 1/4 de 

onda; tipo do transmissor: de mão, embutido no corpo do microfone; tipo do 

microfone: padrão polar supercardióide unidirecional simétrico em relação ao 

panorama estéreo; funcionamento a baterias com duração de transmissão de 

no mínimo 8hs; antena de transmissão interna; seletor ligadesliga/ mudo; 

cabos para conexão do receptor em mesa misturadora (mixer); 

27.1.7.2.2. Microfone com base fixado em haste flexível tipo gooseneck com as 

seguintes características e especificações aproximadas: tipo dinâmico, 

padrão polar cardióide ou supercardióide, simétrico em relação ao panorama 

estéreo; resposta de frequência: aproximadamente 50hz a 15hz, com 

captação uniforme em todo o espectro de frequência; haste gooseneck 

flexível de no mínimo 12 polegadas; base de superfície com cabo; chave 

liga/desliga e mute com leds indicadores; impedância: em torno de 150 ohms 

para conexões de baixa impedância; sensibilidade: em torno de na faixa de 

35 dbv/pa; construção em metal resistente a impactos (shockmount) ; 

conector xlr para conexão balanceada; cabos para conexão em mesa 

misturadora (mixer); 

27.1.8. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

27.1.8.1. Durante o período do evento, as despesas com provedor, instalações e 

desativação de pontos para conexão com a Internet serão de responsabilidade da 

CONTRATADA, todos os custos estão inclusos na diária da locação dos espaços, 

quando solicitado; 
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27.1.8.2. A CONTRATADA deverá fornecer todo o material necessário e compatível com 

os equipamentos de informática (notebook, impressora a laser, tonner e/ou 

cartuchos, papel etc), responsabilizandose pela ininterrupção de sua utilização; 

27.1.8.3. Cabe à CONTRATADA providenciar a substituição de equipamentos 

defeituosos ou que não estejam atendendo satisfatoriamente às demandas do 

serviço ou dos organizadores, nos seguintes prazos máximos: 

27.1.8.3.1. Equipamentos necessários nas horas que precedem o início do evento: 

até 3 (três) horas; 

27.1.8.3.2. Equipamentos relacionados às apresentações durante o evento: até 20 

(vinte) minutos; 

27.1.8.3.3. Equipamentos de apoio utilizados durante o evento: até 1(uma) hora. 

27.1.8.4. Todos os itens que compõem este serviço deverão estar instalados no prazo 

mínimo de 8 (oito) horas e em perfeito funcionamento no prazo máximo de 3 (três) 

horas antes do início dos eventos. 

28. DO CANCELAMENTO E ALTERAÇÕES DOS EVENTOS  

28.1. A Contratante poderá, sem custos, ao seu exclusivo critério, solicitar o cancelamento 

do(s) evento(s), desde que formalizados com as antecedências mínimas de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

29. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

29.1. Os serviços e os materiais empregados deverão ser executados com base nos 

parâmetros mínimos a seguir estabelecidos: 

29.1.1. Qualidade: os serviços devem ser executados de forma precisa, com qualidade 

que garanta a perfeita realização dos eventos e todos os materiais a serem 

entregues deverão ser novos em perfeito estado de conservação; 

29.1.2. Compatibilidade com as especificações: os serviços e materiais empregados 

deverão possuir as especificações estabelecidas deste Termo de Referência; 

29.1.3. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 

estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição 

quando necessário. 

30. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO  

30.1. A Contratante, através do fiscal do contrato, encaminhará, Ordem de Serviço específica 

para a realização de evento ou grupo de eventos no prazo de 30 (trinta) dias corridos antes do 

início do evento; 

30.2. Excepcionalmente, quando circunstâncias determinarem a necessidade de realização 

de eventos urgentes ou imprevistos, ao critério exclusivo da Contratante, os serviços necessários 

à realização de evento específico poderão ser demandados com antecedência mínima de até 02 
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(dois) dias úteis antes do início do evento, mediante Ordem de Serviço emitida pelo fiscal do 

contrato, com a anuência da Contratada; 

30.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e 

na proposta.  

30.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, 

sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

30.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço 

executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo 

circunstanciado. 

30.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

30.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

31. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

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

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

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

autoridade competente para as providências cabíveis; 

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

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

31.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso 

de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o 

qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista; 

31.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos; 

31.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida 

pela contratada. 

31.7. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior 

a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantagem dos preços registrados em Ata. 
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32. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

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

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

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

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

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

ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

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

com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando 

a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 

devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

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

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

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

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

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

adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

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

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

responsabilidade à Contratante; 

32.8. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

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

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo 

de Referência; 

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

Administração; 

32.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

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

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

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

prestação dos serviços; 

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

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

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

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

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

32.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 
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32.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

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

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

algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

33. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

33.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não 

haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato. 

34. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

34.1. O acompanhamento 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 ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes 

da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e 

do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

34.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

34.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 

nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

34.4. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 

autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no 

§ 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

34.5. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos 

mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as 

respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

34.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 

conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

34.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste 

Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 

disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

34.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
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inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

35. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

35.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, 

de 2002, a Contratada que: 

35.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

35.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

35.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

35.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

35.1.5. Cometer fraude fiscal; 

35.1.6. Não mantiver a proposta. 

35.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

35.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

35.2.2. Multa compensatória de 15 % (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, 

no caso de inexecução total do objeto; 

35.2.2.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

35.2.3.  Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

35.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

35.2.5. 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 Contratante pelos prejuízos causados; 

35.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

35.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

35.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

35.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 
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35.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

35.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Contratante, observado o princípio da proporcionalidade. 

35.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

 

Brasília/DF, 07 de novembro de 2016 

 

Fábio Ronan Miranda Alves 
Equipe de Apoio 

Fernando Athaide Nóbrega Filho 
Equipe de Apoio 

 
 
 

 
 
Alexandre Café Rodrigues 
Equipe de Apoio 

 
 



 
 

 

ANEXO II 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

N.º 05/2016 

 
 
O Conselho Federal de Economia, com sede no SCS, Quadra 02, Bloco B, 12º andar, Asa Sul, 
na cidade de Brasília/DF, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 33.758.053/0001-25, neste ato 
representado pelo presidente Júlio Flávio Gameiro Miragaya, eleito na 668ª Sessão Plenária do 
Conselho Federal de Economia, conforme aviso de resultado de Eleição, publicada no DOU, 
seção 03, página 174, de 16 de dezembro de 2015, inscrito(a) no CPF sob o nº 411.815.737-34 
portador(a) da Carteira de Identidade nº 37827375 SSP/RJ, considerando o julgamento da 
licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 
05/2016, publicada no ...... de ...../...../20....., processo administrativo nº 17.724/2016, RESOLVE 
registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a 
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições 
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade 
com as disposições a seguir: 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Contratação 

de empresas especializada na prestação de serviços de viabilização de eventos – 

envolvendo as etapas de coordenação, organização e execução, contemplando a locação 

do espaço físico, mobiliário adequado, equipamentos, utensílios, acessórios, recursos 

humanos, insumos e todos os demais materiais e serviços indispensáveis à plena execução 

dos eventos do Sistema COFECON/CORECON’s, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo 

de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 05/2016, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas 

na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Grupo Item 

 

Descrição/ 

Especificação 

Un. Total Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Garantia  

 

 

 

 

1 

 

LOCAÇÃO DE ESPAÇO     

1 Locação de espaço físico 

para realização do evento  

Diária 12    

2 Sala de apoio. Diária 12    

3 Sala VIP Diária 2    

HOSPEDAGEM:      

4 Quarto single:  Diária  100    



 
 

 

5 Quarto duplo:  Diária  100    

6 Quarto triplo: Diária  100    

 
 

Grupo Item 

 

Descrição/ 

Especificação 

Un. Total Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Garantia 

 

 

 

2 

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS     

7 Van:  Diária  10    

8 Ônibus:  Diária  10    

9 Carro:  Diária  10    

 
 

Grupo Item 

 

Descrição/ 

Especificação 

Un. Total Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Garantia 

3 

SERVIÇOS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, 

AUDIOVISUAIS E ILUMINAÇÃO:  

    

10 Mesa de Som master 24 
canais. 

Unidade/di

ária  

20    

11 Caixa Acústica 
Amplificada, 400 watts 
com base para tripé com 
2 vias. 

Unidade/di

ária 

100    

12 Caixa Acústica passiva 

 
Unidade/di

ária 

100    

13 Retorno, 400 watts com 
base para tripé com 2 
vias. 

Unidade/di

ária 

50    

14 Microfone Lapela Sem Fio Unidade/di

ária 

10    

15 Microfone Unidirecional 
com fio e pedestal tipo 
Girafa 

 

Unidade/di

ária 

20    

16 Microfone com base  Unidade/di

ária 

200    

17 Microfone Unidirecional 
sem fio 

Unidade/di

ária 

60    

18 Microfone Headset Unidade/di

ária 

10    

19 MD Player Equipamento Unidade/di

ária 

10    

20 Mixer para Microfone para 
atendimento a mesa com 
no mínimo 24 canais. 
 

Unidade/di

ária 

200    

21 Pedestais de Garras para 
evento de palco. 

Unidade/di

ária 

10    

22 Equalizador:  Unidade/di 30    



 
 

 

ária 

23 Tela de Retorno:  Unidade/di

ária 

20    

24 Receptor: Fone Auricular  Unidade/di

ária 

50    

25 Iluminação: Unidade/di

ária 

20    

26 Refletor para 64 foco 1 Unidade/di

ária 

20    

27 Gelatina: Filtro Difusor 
Tabela de Cores Rosco 

Unidade/di

ária 

20    

28 Spot Refletor Set Ligth Unidade/di

ária 

20    

29 Luminária HQI de 150W,  Unidade/di

ária 

20    

30 TV de LED de 46" Unidade/di

ária 

20    

31 Distribuidor VGA: MP3, 
DVD, CD, CD-RW, DVD-
RW 

Unidade/di

ária 

20    

32 Fones receptores para 
tradução simultânea 

Unidade/di

ária 

100    

33 Distribuidor de vídeo e 
áudio estéreo (10 saídas) 

Unidade/di

ária 

50    

34 Mídia Desk Unidade/di

ária 

20    

35 CDS com Hino Nacional 
do país solicitado 

Unidade 10    

36 Mídia CDR, Caixa com 50 
unidades 

Unidade 10    

37 Mídia DVDR, Caixa com 
50 unidades 

Unidade  10    

38 Serviço de Edição de 
Mini-DV:  

Hora  240    

39 Edição de Filmagem em 
Digital. Edição em ilha 
não linear com 
fornecimento de DVD 

Hora  40    

40 Gravação de evento em 
áudio CD, DVD ou digital 

Hora  240    

41 Gerador: Locação,  Unidade/di

ária  

10    

42 Ar-condicionado de 9000 
Btus,  

Unidade/di

ária 

10    

43 Intercomunicadores para 
vídeo projeção 

Unidade/di

ária 

10    

44 Mesa de Corte para vídeo 
projeção 

Unidade/di

ária 

10    

LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  
    

45 Rede Lógica com 
cabeamento estruturado 

Unidade 
de 
rede/fonte
s 

50    



 
 

 

46 Ponto de internet com 
cabo ou wire less.  

Unidade/di

ária 

20    

47 Computador Notebook  Unidade 50    

48 Nobreak Unidade/di

ária 

50    

49 Roteadores 

Access Point:  
Unidade/di

ária 

50    

50 Estação de Trabalho 
Hardware 

Unidade/di

ária 

50    

51 Configuração Mínima da 
Rede de Internet 

Unidade/di

ária 

50    

52 Impressora Multifuncional, 
com scanner  

Unidade/di

ária 

10    

53 Projetor 
Multimídia/Datashow de  

Unidade/di

ária 

15    

54 Tela de Projeção 
1,80 x 1,80 

Unidade/di

ária 

15    

LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS      

55 Palco:  M² 50    

56 Cobertura de palco M² 50    

57 Instalação elétrica:  Metro 

linear 

100    

58 Estrutura de Box Truss:  Metro 

linear 

100    

59 Impressão Digital Lona 
Ortofônica:  

M² 1000    

60 Fundo de Palco:  M² 1000    

RECURSOS HUMANOS      

61 Coordenador Geral de 
Produção  

Diária (8h) 100    

62 Técnico de Informática  Diária (8h) 100    

63 Operador de 
Equipamentos 
Audiovisuais  

Diária (8h) 100    

64 Operador de Som  Diária (8h) 100    

65 Operador de Iluminação  Diária (8h) 50    

66 Roadies  Diária (8h) 10    

67 DJ  Diária (8h) 10    

68 Mestre de Cerimônia  Diária (8h) 10    

69 Brigada de Incêndio:  Diária 

(12h) 

10    

70 Recepcionista 
Português  

Diária (8h) 10    

71 Serviço de Fotografia 
Digital 

Diária (8h) 10    

72 Técnico de Filmagem:  Diária (8h) 10    



 
 

 

73 Intérprete Simultâneo Diária (6h) 10    

LIBERAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO     

74 Serviço de liberação 
ECAD 

Percentual 

sobre a 

taxa  

10    

75 Serviço de liberação 
SBAT 

Percentual 

sobre a 

taxa  

10    

76 Serviço de liberação de 
área em órgãos públicos 
e privados (praça, energia 
elétrica, hidráulica) 

Percentual 

sobre a 

taxa  

10    

77 Serviço de liberação de 
vistorias 

Percentual 

sobre a 

taxa  

10    

78 Serviço de liberação de 
Secretarias: Saúde, 
Segurança Pública, 
Comércio, Meio 
Ambiente, Documentação 
e registro para liberação 
de evento 

Percentual 

sobre a 

taxa  

10    

79 Serviço de liberação do 
CREA 
 

Percentual 

sobre a 

taxa  

10    

80 Apresentação de ARTS 
e/ou CAU de 
responsabilidade técnica 
dos equipamentos e 
serviços fornecidos e 
laudo técnico 

 

Percentual 

sobre a 

taxa  

10    

 
 

Grupo Item 

 

Descrição/ 

Especificação 

Un. Total Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Garantia 

4 

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO     

81 Coffee Break Cotado 

por 

pessoas 

5000    

82 Refeição - Almoço (tipo 1) Cotado 

por 

pessoas 

5000    

83 Refeição - Jantar (Tipo 1) Cotado 

por 

pessoas 

5000    

84 Brunch Cotado 

por 

pessoas 

5000    

85 Serviço de Café, Garrafa 
Térmica, Inox, com café 

Litro  50    

86 Agua: Instalação e 
Manutenção de bombona 
de água de 20 litros com 
suporte, com bebedor 
elétrico 

Unidade  50    



 
 

 

87 Água Mineral sem gás, 
Garrafa 300ml 

Unidade  3000    

88 Água Mineral com gás, 
Garrafa 300ml 

Unidade  1000    

89 Máquina múltipla para café 
expresso, cappuccino, 
chocolate e etc, com mesa, 
produtos, sachês e 
consumo para 100 por dia 

Unidade/ 

diária  

10    

RECURSOS HUMANOS      

90 Auxiliar de Serviços 
Gerais 

 

Diária (8h) 50    

91 Garçom Uniformizado 

 
Diária (8h) 50    

 
 

Grupo Item 

 

Descrição/ 

Especificação 

Un. Total Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Garantia 

5 

MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO      

92 Púlpito em Acrílico Incolor, 
com aplicação de 
logomarca 
 

Unidade  10    

93 Banco Alto e estofado para 
palco - músico 
 

Unidade  10    

94 Cadeiras para palco, sem 
braço, vip 
 

Unidade  60    

95 Cadeira com encosto, 
estofada em couro, com 
braço  
 

Unidade  1000    

96 Cadeira giratória, estofada, 
com braço 
 

Unidade  30    

97 Mesa de vidro, com cadeira, 
para reunião 10 pessoas 
 

Unidade  10    

98 Montagem de mesa diretiva 
para eventos, mobiliário, 
toalhas, sobre-toalhas e 
arranjos florais, até 20 
lugares 
 

Unidade  10    

99 Mesa de Centro com tampo 
de vidro 
 

Unidade  10    

100 Sofá estofado de dois 
lugares, padrão superior 
 

Unidade  100    

101 Pufes de material reciclado, 
45cm x 45cm, com 50 cm 
de altura 
 

Unidade  100    

102 Suporte Oficial para 
bandeiras (de altura de 
acordo com o espaço) para 
cerimonial 
 

Unidade  10    

103 Toalha Branca para mesa 
de reunião com 10 pessoas 
 

Unidade 10    



 
 

 

104 Arranjos altos de flores e 
plantas tropicais para 
púlpito 

 

Unidade 10    

105 Arranjo em tripés, com 
flores naturais e tropicais 

 

Unidade 10    

106 Arranjos de plantas em 
vasos para decoração do 
espaço 

 

Unidade 10    

107 Arranjo tipo jardineira para 
mesa plenária medindo 70 
cm de altura por 1,5 cm de 
largura 
 

Unidade 10    

 

3. VALIDADE DA ATA  

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data da 

assinatura, podendo ser prorrogada, a critério da Administração, respeitado, contudo, o 

prazo total de 12 (doze) meses. 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO  

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos 

não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 

registrados nesta Ata. 

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 

dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 

cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 

será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão poderá: 

4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 

ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão deverá proceder à revogação desta 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 



 
 

 

4.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

4.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

4.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão. 

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 

5.6.4 será formalizado por despacho do órgão, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

4.9.1. Por razão de interesse público; ou 

4.9.2. A pedido do fornecedor.  

5. CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, 

anexo I do Edital. 

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

5.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 

licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor 

do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do 

Decreto n. 7.892, de 2013. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 
 
 
 

Brasília, XX de XXXXXXX de  
 
 

 
Econ. Júlio Flávio Gameiro Miragaya 
Presidente do COFECON 

XXXXXXXXXXXX 
Representante ou Sócio 

 
 



 
 

 

ANEXO III 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº......./2016 
 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS  Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI A 

UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO (A) 

................................................. E A EMPRESA 

.............................................................   

 

O Conselho Federal de Economia, com sede no SCS, Quadra 02, Bloco B, 12º andar, Asa Sul, na 

cidade de Brasília/DF, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 33.758.053/0001-25, neste ato representado 

pelo presidente Júlio Flávio Gameiro Miragaya, nomeado(a) pela  Portaria nº ......, de ..... de 

..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., inscrito(a) no CPF nº 

...................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ...................................., doravante 

denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 

............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante 

designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da 

Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., 

tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 

7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o 

presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20...., mediante as cláusulas e 

condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresas especializada na 

prestação de serviços de viabilização de eventos – envolvendo as etapas de coordenação, 

organização e execução, contemplando a locação do espaço físico, mobiliário adequado, 

equipamentos, utensílios, acessórios, recursos humanos, insumos e todos os demais 

materiais e serviços indispensáveis à plena execução dos eventos do Sistema 

COFECON/CORECON’s, especificado(s) nos itens do Termo de Referência, anexo I do edital 

de Pregão nº 05/2016, que é parte integrante deste Termo de Contrato vincula-se ao Edital 

do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de 

transcrição. 

1.2. Objeto da contratação: 

Grupo Item 

 

Descrição/ 

Especificação 

Un. Total Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Garantia  

 

 

LOCAÇÃO DE ESPAÇO     

1 Locação de espaço físico 

para realização do evento  

Diária 12    



 
 

 

 

 

1 

 

2 Sala de apoio. Diária 12    

3 Sala VIP Diária 2    

HOSPEDAGEM:      

4 Quarto single:  Diária  100    

5 Quarto duplo:  Diária  100    

6 Quarto triplo: Diária  100    

 

 

Grupo Item 

 

Descrição/ 

Especificação 

Un. Total Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Garantia 

 

 

 

2 

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS     

7 Van:  Diária  10    

8 Ônibus:  Diária  10    

9 Carro:  Diária  10    

 

 

Grupo Item 

 

Descrição/ 

Especificação 

Un. Total Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Garantia 

3 

SERVIÇOS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, 

AUDIOVISUAIS E ILUMINAÇÃO:  

    

10 Mesa de Som master 24 
canais. 

Unidade/di

ária  

20    

11 Caixa Acústica 
Amplificada, 400 watts 
com base para tripé com 
2 vias. 

Unidade/di

ária 

100    

12 Caixa Acústica passiva 
 

Unidade/di

ária 

100    

13 Retorno, 400 watts com 
base para tripé com 2 
vias. 

Unidade/di

ária 

50    

14 Microfone Lapela Sem Fio Unidade/di

ária 

10    

15 Microfone Unidirecional 
com fio e pedestal tipo 
Girafa 

 

Unidade/di

ária 

20    

16 Microfone com base  Unidade/di

ária 

200    

17 Microfone Unidirecional 
sem fio 

Unidade/di

ária 

60    

18 Microfone Headset Unidade/di

ária 

10    



 
 

 

19 MD Player Equipamento Unidade/di

ária 

10    

20 Mixer para Microfone para 
atendimento a mesa com 
no mínimo 24 canais. 
 

Unidade/di

ária 

200    

21 Pedestais de Garras para 
evento de palco. 

Unidade/di

ária 

10    

22 Equalizador:  Unidade/di

ária 

30    

23 Tela de Retorno:  Unidade/di

ária 

20    

24 Receptor: Fone Auricular  Unidade/di

ária 

50    

25 Iluminação: Unidade/di

ária 

20    

26 Refletor para 64 foco 1 Unidade/di

ária 

20    

27 Gelatina: Filtro Difusor 
Tabela de Cores Rosco 

Unidade/di

ária 

20    

28 Spot Refletor Set Ligth Unidade/di

ária 

20    

29 Luminária HQI de 150W,  Unidade/di

ária 

20    

30 TV de LED de 46" Unidade/di

ária 

20    

31 Distribuidor VGA: MP3, 
DVD, CD, CD-RW, DVD-
RW 

Unidade/di

ária 

20    

32 Fones receptores para 
tradução simultânea 

Unidade/di

ária 

100    

33 Distribuidor de vídeo e 
áudio estéreo (10 saídas) 

Unidade/di

ária 

50    

34 Mídia Desk Unidade/di

ária 

20    

35 CDS com Hino Nacional 
do país solicitado 

Unidade 10    

36 Mídia CDR, Caixa com 50 
unidades 

Unidade 10    

37 Mídia DVDR, Caixa com 
50 unidades 

Unidade  10    

38 Serviço de Edição de 
Mini-DV:  

Hora  240    

39 Edição de Filmagem em 
Digital. Edição em ilha 
não linear com 
fornecimento de DVD 

Hora  40    

40 Gravação de evento em 
áudio CD, DVD ou digital 

Hora  240    

41 Gerador: Locação,  Unidade/di

ária  

10    

42 Ar-condicionado de 9000 
Btus,  

Unidade/di

ária 

10    



 
 

 

43 Intercomunicadores para 
vídeo projeção 

Unidade/di

ária 

10    

44 Mesa de Corte para vídeo 
projeção 

Unidade/di

ária 

10    

LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  
    

45 Rede Lógica com 
cabeamento estruturado 

Unidade 
de 
rede/fonte
s 

50    

46 Ponto de internet com 
cabo ou wire less.  

Unidade/di

ária 

20    

47 Computador Notebook  Unidade 50    

48 Nobreak Unidade/di

ária 

50    

49 Roteadores 

Access Point:  
Unidade/di

ária 

50    

50 Estação de Trabalho 
Hardware 

Unidade/di

ária 

50    

51 Configuração Mínima da 
Rede de Internet 

Unidade/di

ária 

50    

52 Impressora Multifuncional, 
com scanner  

Unidade/di

ária 

10    

53 Projetor 
Multimídia/Datashow de  

Unidade/di

ária 

15    

54 Tela de Projeção 
1,80 x 1,80 

Unidade/di

ária 

15    

LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS      

55 Palco:  M² 50    

56 Cobertura de palco M² 50    

57 Instalação elétrica:  Metro 

linear 

100    

58 Estrutura de Box Truss:  Metro 

linear 

100    

59 Impressão Digital Lona 
Ortofônica:  

M² 1000    

60 Fundo de Palco:  M² 1000    

RECURSOS HUMANOS      

61 Coordenador Geral de 
Produção  

Diária (8h) 100    

62 Técnico de Informática  Diária (8h) 100    

63 Operador de 
Equipamentos 
Audiovisuais  

Diária (8h) 100    

64 Operador de Som  Diária (8h) 100    

65 Operador de Iluminação  Diária (8h) 50    

66 Roadies  Diária (8h) 10    



 
 

 

67 DJ  Diária (8h) 10    

68 Mestre de Cerimônia  Diária (8h) 10    

69 Brigada de Incêndio:  Diária 

(12h) 

10    

70 Recepcionista 
Português  

Diária (8h) 10    

71 Serviço de Fotografia 
Digital 

Diária (8h) 10    

72 Técnico de Filmagem:  Diária (8h) 10    

73 Intérprete Simultâneo Diária (6h) 10    

LIBERAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO     

74 Serviço de liberação 
ECAD 

Percentual 

sobre a 

taxa  

10    

75 Serviço de liberação 
SBAT 

Percentual 

sobre a 

taxa  

10    

76 Serviço de liberação de 
área em órgãos públicos 
e privados (praça, energia 
elétrica, hidráulica) 

Percentual 

sobre a 

taxa  

10    

77 Serviço de liberação de 
vistorias 

Percentual 

sobre a 

taxa  

10    

78 Serviço de liberação de 
Secretarias: Saúde, 
Segurança Pública, 
Comércio, Meio 
Ambiente, Documentação 
e registro para liberação 
de evento 

Percentual 

sobre a 

taxa  

10    

79 Serviço de liberação do 
CREA 
 

Percentual 

sobre a 

taxa  

10    

80 Apresentação de ARTS 
e/ou CAU de 
responsabilidade técnica 
dos equipamentos e 
serviços fornecidos e 
laudo técnico 
 

Percentual 

sobre a 

taxa  

10    

 

 

Grupo Item 

 

Descrição/ 

Especificação 

Un. Total Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Garantia 

4 

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO     

81 Coffee Break Cotado 

por 

pessoas 

5000    

82 Refeição - Almoço (tipo 1) Cotado 

por 

pessoas 

5000    



 
 

 

83 Refeição - Jantar (Tipo 1) Cotado 

por 

pessoas 

5000    

84 Brunch Cotado 

por 

pessoas 

5000    

85 Serviço de Café, Garrafa 
Térmica, Inox, com café 

Litro  50    

86 Agua: Instalação e 
Manutenção de bombona 
de água de 20 litros com 
suporte, com bebedor 
elétrico 

Unidade  50    

87 Água Mineral sem gás, 
Garrafa 500ml 

Unidade  3000    

88 Água Mineral com gás, 
Garrafa 500ml 

Unidade  1000    

89 Máquina múltipla para café 
expresso, cappuccino, 
chocolate e etc, com mesa, 
produtos, sachês e 
consumo para 100 por dia 

Unidade/ 

diária  

10    

RECURSOS HUMANOS      

90 Auxiliar de Serviços 
Gerais 

 

Diária (8h) 50    

91 Garçom Uniformizado 

 
Diária (8h) 50    

 

 

Grupo Item 

 

Descrição/ 

Especificação 

Un. Total Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Garantia 

5 

MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO      

92 Púlpito em Acrílico Incolor, 
com aplicação de 
logomarca 
 

Unidade  10    

93 Banco Alto e estofado para 
palco - músico 
 

Unidade  10    

94 Cadeiras para palco, sem 
braço, vip 
 

Unidade  60    

95 Cadeira com encosto, 
estofada em couro, com 
braço  
 

Unidade  1000    

96 Cadeira giratória, estofada, 
com braço 
 

Unidade  30    

97 Mesa de vidro, com cadeira, 
para reunião 10 pessoas 
 

Unidade  10    

98 Montagem de mesa diretiva 
para eventos, mobiliário, 
toalhas, sobre-toalhas e 
arranjos florais, até 20 
lugares 
 

Unidade  10    



 
 

 

99 Mesa de Centro com tampo 
de vidro 
 

Unidade  10    

100 Sofá estofado de dois 
lugares, padrão superior 
 

Unidade  100    

101 Pufes de material reciclado, 
45cm x 45cm, com 50 cm 
de altura 
 

Unidade  100    

102 Suporte Oficial para 
bandeiras (de altura de 
acordo com o espaço) para 
cerimonial 
 

Unidade  10    

103 Toalha Branca para mesa 
de reunião com 10 pessoas 
 

Unidade 10    

104 Arranjos altos de flores e 
plantas tropicais para 
púlpito 
 

Unidade 10    

105 Arranjo em tripés, com 
flores naturais e tropicais 
 

Unidade 10    

106 Arranjos de plantas em 
vasos para decoração do 
espaço 

 

Unidade 10    

107 Arranjo tipo jardineira para 
mesa plenária medindo 70 
cm de altura por 1,5 cm de 
largura 

 

Unidade 10    

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na 

data de .........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser prorrogado 

por interesse das partes até o  limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização 

formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 

2.1.3.  O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a 

Administração; e 

2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 



 
 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Conselho Federal de Economia, para o 

exercício de 20...., na classificação: 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às 

despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.  

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Edital. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1.  O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno 

mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela 

variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). 

6.2.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

7.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os 

materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos 

no Termo de Referência, anexo do Edital. 

8. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo 

de Referência, anexo do Edital. 

9. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 

da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 



 
 

 

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

10.4.3. Indenizações e multas. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

11.1. É vedado à CONTRATADA: 

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

12.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais 

aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – 

Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 

no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 

será o da Seção Judiciária de Brasília/DF. 

 



 
 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

Brasília,  .......... de.......................................... de 2016. 

 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 


