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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2018 
(PROC. Nº 0011528.14.2017.4.01.8005) 

 
A Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal, por intermédio do Pregoeiro, 
designado pela Portaria nº 71, de 29 de outubro de 2017, torna público a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor 
preço, obedecidas as disposições contidas na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, no Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, na Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, na Lei 12.846, de 1º de agosto de 
2013, e, subsidiariamente, nas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, independentemente de transcrição das normas regentes e às condições e 
exigências deste Edital e seus anexos. 
  
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da Sessão 
Pública de Pregão Eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico COMPRASNET. 
 
DIA: 19 de abril de 2018. 
HORÁRIO: 14h00min (horário de Brasília/DF) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

Código UASG: 090023 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1 - O objeto da presente licitação consiste na prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em 3 (três) elevadores e 2 (duas) plataformas elevatórias, instalados 
no Edifício Sede I, Bloco “G”, da Seção Judiciária do Distrito Federal – SJDF, 
contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem 
como todas as peças e componentes necessários – de primeiro uso e genuínos dos 
respectivos fabricantes – de forma a manter os equipamentos em perfeito estado de 
funcionamento e segurança, conforme discriminado no Anexo I – Termo de Referência 
deste edital. 
 

1.2 – Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no Comprasnet e 
as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 
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1.3 - O objeto desta contratação será realizado na forma de execução indireta, com regime 
de execução de empreitada por preço global, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea "a" 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
2. DOS ANEXOS 
 

2.1 - São partes integrantes deste Edital: 
 

a) ANEXO I – Termo de Referência; 
b) ANEXO II – Modelo de Proposta; 
c) ANEXO III – Modelo de Declaração de Vistoria e de Dispensa de Vistoria; 
d) ANEXO IV – Modelo de Declaração (TCU – Acórdão 1.793/2011); 
e) ANEXO V - Modelo de Declaração sobre instalações, aparelhamento e pessoal 

técnico; 
f) ANEXO VI - Minuta do Contrato. 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos, e que 
estiverem devidamente credenciados no site:  www.comprasgovernamentais.gov.br; 
 
3.2 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do 
licitante, obtidas junto à STI/MP, onde também deverão informar-se a respeito do seu 
funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 
 
3.3 – O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que: se 
enquadra como ME/EPP (se for o caso); que está ciente e concorda com as condições 
contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação; que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação; que não emprega menor 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz; 
que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que não possui empregados 
executando trabalho degradante ou forçado. 
 
3.3.1 – O preenchimento de qualquer declaração falsa no sistema Comprasnet sujeitará o 
licitante às sanções legais cabíveis. 
 
3.4 - Não poderão participar desta licitação: 
 
3.4.1 - Empresas suspensas de participar de licitação e impedida de contratar com a JFDF, 
durante o prazo da sanção aplicada;  
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3.4.2 - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação;  
 
3.4.3 -  Empresas impedidas de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção 
aplicada;  
 
3.4.4 - Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 
72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;  
 
3.4.5 - Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 
8.666/93;  
 
3.4.6 - Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  
 
3.4.7 - Empresas cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o 
objeto deste Pregão;  
 
3.4.8 -  Empresas que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;  
 
3.4.9 - Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.4.10 - Empresas que não se qualifiquem como ME/EPP ou que, embora qualificadas 
como ME/EPP, incidam em qualquer das excludentes do artigo 3º, §4º, da LC nº 
123/2006. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. - O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de registro 
atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme 
disposto no § 2º do art. 3º do Decreto nº 5.450/05. 
 
4.2. - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão eletrônico credenciar-se no 
SICAF, conforme disposto no inciso I do art. 13 do Decreto 5.450/05. 
 
4.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 
5.450/2005). 
 
4.4 - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante. 
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5. DO CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS 
 
5.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá cadastrar sua proposta com a 
descrição completa do objeto ofertado e o preço unitário mensal do item, com apenas 
duas casas decimais, em moeda corrente nacional, exclusivamente por meio eletrônico 
através do site: www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir da data da liberação do 
edital no Sistema Comprasnet, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão. 
 
5.1.1 – No campo destinado à descrição detalhada do objeto ofertado, a licitante deverá 
informar os dados complementares e singulares que o caracteriza, quando for o caso, não 
se admitindo expressões tais como "de acordo com o edital", "na forma do edital", etc, 
ficando a licitante sujeita a desclassificação. 
 
5.1.2 - O licitante deverá incluir nos preços apresentados todos os custos e despesas, tais 
como: tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. 
 
5.2 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada; entretanto, após iniciada a sessão, somente caberá desistência 
por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
5.2.1 – Como condição de participação do grupo, o licitante deverá, 
obrigatoriamente, cotar todos os seus itens. 
 
5.2.2 – A desclassificação de um único item do grupo implicará na desclassificação da 
proposta para todo o grupo. 
 
5.3 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 
desconexão. 
 
5.4 - A participação no certame e a apresentação da proposta implicarão plena aceitação, 
por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, não se lhe 
reconhecendo o direito à argüição de omissões, enganos ou erros posteriores, que 
encerrem a pretensão de alterar o valor total ofertado. 
 
5.5 - Não serão aceitas cotações com quantidades inferiores às constantes no Anexo I 
- Termo de Referência deste Edital. 
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6. DO PROCEDIMENTO E DA ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
 
6.1 - O Pregoeiro e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos 
trâmites e procedimentos estabelecidos na legislação pertinente e conforme os subitens 
abaixo: 
 
6.1.1 - no horário estabelecido no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro efetuará a abertura 
das propostas cadastradas no sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” por meio do endereço 
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br; 
 
6.1.2 – durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá, 
exclusivamente, mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
 
6.1.3 - abertas as propostas, o Pregoeiro verificará a conformidade de cada item com 
os requisitos estabelecidos no Anexo I – Termo de Referência deste edital. 
 
6.1.3.1 – caso seja verificado que a proposta não atende aos requisitos estabelecidos, esta 
será desclassificada pelo Pregoeiro, de forma fundamentada e registrada no sistema; 
 
6.1.3.2 – quando compatíveis, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, e os licitantes 
que não tiveram suas propostas desclassificadas poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances sucessivos, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, pelo valor unitário mensal do item, com 
apenas duas casas decimais, sendo imediatamente informados do horário e valor 
consignados no registro de cada lance.  
 
7.2 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, por item. O sistema não identificará o autor dos 
lances aos demais participantes.  
 
7.3 – Para novos lances, obrigatoriamente, o licitante deverá oferecer um valor inferior ao 
ofertado por ele anteriormente e registrado pelo sistema. 
 
7.4 - O sistema registrará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for registrado 
primeiro. 
  
7.5 – Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n° 5.450/05. Entretanto, o 
Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente 
inexeqüível. 
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7.6 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema 
eletrônico permanecer operante e acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos sem prejuízo dos atos realizados; 
 
7.6.1 - quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
 
7.7 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, e o 
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, no qual será concedido o 
tempo de no mínimo 1 (um) minuto e de no máximo 60 (sessenta) minutos. 
 
7.7.1 – Com o encerramento do tempo de iminência, transcorrerá período de tempo de até 
30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
7.8 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento 
da etapa de lances ou após negociação e decisão do Pregoeiro.  
 
8. DA NEGOCIAÇÃO 
 
8.1 - Encerrada a fase de lances, o Pregoeiro examinará a compatibilidade de preço 
ofertado pelo proponente classificado em primeiro lugar com o valor estimado para a 
contratação. 
 
8.2 – O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, 
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes 
daquelas previstas no edital. 
 
8.3 - Não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, por parte do 
primeiro colocado, o Pregoeiro recusará sua proposta e direcionará a contraproposta ao 
licitante imediatamente classificado, e assim sucessivamente, até a obtenção do preço 
julgado aceitável. 
 
8.4 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
 
9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 
9.1 – O Pregoeiro levará em conta, no interesse da Justiça Federal de Primeiro Grau no 
Distrito Federal, o critério do menor preço e as condições estabelecidas neste Edital. 
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9.2 – Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o licitante 
classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar, em arquivo único, via 
sistema eletrônico (Comprasnet), por meio da opção “Enviar Anexo”, a proposta de preços 
ajustada ao menor lance, bem como os documentos de habilitação constantes do item 10 
deste edital, no prazo máximo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro. 
 
9.2.1 – A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, sem alternativas, 
opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e dela deverá constar: 
 
9.2.1.1 – especificações claras e detalhadas do objeto licitado, de acordo com as 
especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência deste edital. 
 
9.2.1.2 - prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data 
da sessão pública de recebimento da proposta de preços, encerrando-se sempre em dia útil. 
 
9.2.1.3 – razão social da empresa, CNPJ, endereço completo, telefone, correio eletrônico 
para contato e recebimento/aceite da nota de empenho ou contrato, conforme o caso, 
banco, agência, praça de pagamento e conta corrente, assinatura e nome legível do 
representante legal da empresa responsável pela proposta. 
 
9.3 – Nos casos em que forem detectados erros materiais nas propostas apresentadas, 
durante a análise da aceitação, o Pregoeiro poderá determinar ao licitante vencedor, ajustes 
formais. 
 
9.4 – O Pregoeiro poderá solicitar fôlderes, catálogos, prospectos e encartes dos materiais, 
a fim de subsidiar a análise pelo Setor Técnico, devendo tal documentação ser 
encaminhada juntamente com a proposta no arquivo único e no prazo constante no 
subitem 9.2. 
 
9.5 – Caso ocorram problemas que impossibilitem o encaminhamento da documentação 
exigida no subitem 9.2 em “arquivo único”, deverá o licitante avisar o Pregoeiro, via chat, 
a fim de que ele possa novamente convocar o anexo, liberando, assim, o sistema.  
 
9.6 - Os prazos estabelecidos no edital, e aqueles eventualmente estabelecidos no sistema 
eletrônico pelo Pregoeiro poderão ser prorrogados por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro.  
 
9.7 - Em caráter de diligência, os documentos remetidos por meio da opção “Enviar 
Anexo” do sistema Comprasnet, poderão ser solicitados em original ou por cópia 
autenticada a qualquer momento. Nesse caso, e somente quando solicitado pelo pregoeiro, 
os documentos deverão ser postados no prazo de 2 (dois) dias, a contar da solicitação, à 
Seção de Compras e Licitações da Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal, 
situada no SAUS, Quadra 2, Bloco G, Lote 8, Anexo A, Brasília – DF, CEP: 70.070-933.  
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9.8 - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada 
no subitem 9.2 e no prazo estipulado no mesmo subitem, sem que tenha apresentado 
justificativa aceita pelo Pregoeiro, terá sua proposta recusada e sujeitar-se-á às sanções 
previstas neste edital. 
 
9.9 – O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal 
desta Justiça Federal do Distrito Federal, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas 
estranhas a ele, para orientar sua decisão. 
 

9.10 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital e seus 
anexos, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
 
9.11 - Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade 
de remuneração. 
 
9.12 – Também não serão admitidas propostas elaboradas em desacordo com os termos 
deste Edital ou que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes. 
 
10. DA HABILITAÇÃO 
 
10.1 – Para habilitar-se na presente licitação, o interessado deverá encaminhar, por meio 
da opção "Enviar anexo" do Sistema Comprasnet, no prazo indicado no subitem 9.2, a 
seguinte documentação: 
 

a) Documentação de Habilitação Jurídica; 
b) Documentação de Habilitação Fiscal e Trabalhista;  
c) Documentação de Habilitação Técnica; 
d) Declaração de que não possui, em seu quadro societário, servidor pertencente a esta 
SJDF (Acórdão nº 1.793/2011 – TCU - Plenário) – Modelo ANEXO IV. 
 
10.2 - A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação da seguinte 
documentação: 
 
10.2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado no 
órgão competente ou Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
10.2.1.1. - No caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, e no caso de sociedades 
civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício. 
 
10.2.1.2 - Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI, na forma da 
Resolução CGSIM nº 16/2009. 
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10.2.2 – Em quaisquer dos atos constitutivos deverá estar contemplada, dentre os objetivos 
sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da 
licitação; 
 
10.2.3 - Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País. 
 
10.2.4 - Documento de Identidade do Representante Legal da empresa. Excepcionalmente, 
este documento poderá ser enviado digitalizado, via e-mail (selic.df@trf1.jus.br e 
selic.df@gmail.com). 
 
10.3. A habilitação fiscal e trabalhista será comprovada mediante consulta, do 
Pregoeiro, ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação 
da validade dos documentos abaixo: 
 
10.3.1 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto 
à Caixa Econômica Federal; 
 
10.3.2 - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, à Dívida Ativa da União e 
Secretaria da Receita Federal, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e/ou 
Receita Federal do Brasil; 
 
10.3.3 – prova de regularidade junto às Fazendas Estadual e/ou Municipal, conforme o 
caso, ou seja, que incidam na atividade ou tipo de objeto que é contratado. 
 
10.3.4 - 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 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 
10.3.5 - Havendo irregularidade no cadastramento ou habilitação parcial no SICAF será 
assegurado ao licitante o direito de encaminhar a documentação atualizada constante nos 
subitens 10.3.1 a 10.3.4, através da opção “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet. 
 
10.3.6 - Caso a validade dos documentos citados nos subitens 10.3.1 a 10.3.4 esteja 
vencida no SICAF, poderá também o Pregoeiro, consultar sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões para verificar as condições de habilitação dos licitantes. 
 
10.4 - A habilitação técnica, será comprovada mediante a apresentação da seguinte 
documentação: 
 
10.4.1 Documentação relativa à Capacidade Técnico-Profissional: 

10.4.1.1. Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA da região pertinente , 
em nome do Responsável Técnico devidamente registrado no CREA, com habilitação 
em Engenharia elétrica/eletrônica ou mecânica/mecatrônica, conforme art. 59, da Lei n.º 
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5.194, de 24 de dezembro de 1966, e que contemple, ao menos, uma Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART relativa à execução de serviços de características 
semelhantes aos deste Edital, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 
relevância técnica e valor significativo do objeto. 

10.4.1.2. São considerados serviços de características semelhantes, a responsabilidade 
técnica por serviços de manutenção preventiva e corretiva em, no mínimo, 02 (dois) 
elevadores, em edificação não residencial, com, no mínimo, 06 (seis) pavimentos 
atendidos, com fornecimento de mão de obra e de todo o material, peças e ferramentas 
necessários. 

10.4.1.3. A ART utilizada para comprovar a execução dos serviços, constante da CAT 
apresentada, deverá corresponder a um período mínimo de 01 (um) ano de prestação de 
serviço. 

10.4.1.4. Não será aceito o somatório de atestados (ART´s) para comprovação da 
capacidade técnico-profissional, considerando que a parcela de maior relevância técnica e 
valor significativo constitui-se o próprio conjunto de serviços licitados. 

10.4.1.5. A comprovação do vínculo do Responsável Técnico deverá ser feita por meio de 
cópias das Carteiras de Trabalho ou fichas de Registro de Empregado que comprove a 
condição de que pertence ao quadro da CONTRATADA, ou contrato/estatuto social que 
demonstre a condição de sócio do profissional, ou por meio de contrato de prestação de 
serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum, ou, ainda, da 
Declaração de Compromisso de Contratação Futura do profissional, acompanhada da 
anuência deste. 

10.4.1.6. No caso de Compromisso de Contratação Futura, será exigido, no ato da 
assinatura do Contrato, a comprovação da efetivação do vínculo profissional, bem como o 
comprovante de registro e anotação, junto ao CREA-DF, do profissional como 
Responsável Técnico da empresa. 

10.4.2 Documentação relativa à Capacidade Técnico-Operacional 

10.4.2.1. Registro ou a inscrição da LICITANTE na entidade profissional competente 
(CREA), em plena validade, comprovando estar apta ao desempenho das atividades 
pertinentes e compatíveis com o objeto da presente Licitação, conforme art. 59, da Lei n.º 
5.194, de 24 de dezembro de 1966. 

10.4.2.3. No mínimo, 01 (um) Atestado (declaração) de Capacidade Técnica fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que faça explícita menção à LICITANTE 
como executora dos serviços, comprovando a sua aptidão na prestação de serviços 
pertinentes e compatíveis, em características, quantidades e prazos, com o objeto deste 
Edital, contemplando, ao menos, os seguintes dados: 

 10.4.2.3.1 Que comprove que a LICITANTE tenha prestado, de forma satisfatória, 
em edificações não residenciais, serviços de manutenção preventiva e corretiva em, no 
mínimo, 02 (dois) elevadores, com no mínimo, 06 (seis) pavimentos atendidos em cada 
edificação, com fornecimento de mão de obra e de todo o material, peças e ferramentas 
necessários. 
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10.4.2.4. Serão aceitos como comprovantes de capacidade técnico-operacional a CAT 
acompanhada das respectivas ART´s em que conste menção à própria LICITANTE como 
prestadora de serviços, desde que as informações constantes desses documentos permitam 
aferir a similaridade/compatibilidade dos serviços com os parâmetros mínimos fixados no 
5.3.2. 

10.4.2.5. O(s) atestado(s) (declaração/ART) deverá(ão) comprovar que a LICITANTE 
tenha executado serviços compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 
(três) anos, até a data da abertura da sessão pública da licitação. 

10.4.2.6. Para a comprovação da experiência mínima de 03 (três) anos será aceito o 
somatório de atestados (declarações/ART´s), desde que: 

 - Os mesmos contemplem execuções em períodos distintos (períodos 
concomitantes serão computados uma única vez) e tenham sido expedidos após a 
conclusão dos contratos ou decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, 
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior. 

 - Cada Atestado (declaração/ART) comprove a execução de serviços com as 
características mínimas exigidas no item 10.4.2.3.1 

10.4.2.7. A fim de comprovar os requisitos exigidos, a licitante, caso julgue necessário, 
poderá encaminhar, juntamente com o(s) respectivo(s) atestado(s) (declaração), Ordens de 
Serviços (devidamente assinadas), Notas Fiscais/Faturas ou outros documentos 
equivalentes, os quais também poderão ser requeridos por meio de diligência. 

10.4.2.8. Os atestados (declarações/ART) de capacidade técnico-operacional deverão 
referir-se a serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal ou secundária 
da LICITANTE, especificadas no contrato social vigente, registrado na junta comercial 
competente, bem como no cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – 
RFB. 

10.4.3–Declaração de Vistoria ou a Declaração de Dispensa de Vistoria, 
obrigatoriamente, na fase de habilitação do certame  (Modelos Anexo III e III-A). 
 
10.4.3.1 – A Declaração de Vistoria será expedida pela Seção de Serviços Gerais - 
SESEG, de modo a comprovar que um representante do licitante realizou visita às 
dependências da Justiça Federal no DF, para conhecer os dados dos serviços a serem 
realizados, as características dos locais de execução e a situação dos equipamentos, 
oportunidade em que admitirão o prévio e total conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos (Modelo - ANEXO III). 
 
10.4.3.2 - A vistoria deverá ser previamente agendada junto à Seção de Serviços 
Gerais - SESEG, por meio do telefone (0XX61) 3221-6780. 
 
10.4.3.3 – Caso o licitante opte por não realizar vistoria, deverá declarar que tem 
pleno conhecimento das condições de execução do objeto contratado, assumindo total 
responsabilidade pela a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na 
verificação dos locais de instalação, com vistas a proteger o interesse da Administração na 
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fase de execução do contrato, nos termos do Acórdão nº 1174/2008 – Plenário - TCU  
(Modelo III-A). 

10.4.3.4 - As empresas licitantes não poderão alegar desconhecimento das características 
técnicas dos serviços, mesmo que optem por não realizar a vistoria . 

10.4.4–Declaração sobre instalações, aparelhamento e pessoal técnico (Modelo - Anexo 
V) 

 
10.5 - Além da documentação relativa à habilitação fiscal e jurídica, o Pregoeiro irá 
verificar a existência de registros impeditivos da contratação (Acórdão 1.793/2011 – 
Plenário-TCU), no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, 
disponível no Portal da Transparência, no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por 
Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ. 
 
10.5.1 – Havendo alguma restrição relativa aos registros da empresa, será facultado ao 
licitante, o envio de documento que comprove que a situação já foi regularizada. 
 
10.5.2 – O documento deverá ser encaminhado, no prazo estabelecido no subitem 9.2, 
contado da solicitação do Pregoeiro, por meio da opção “enviar anexo” do sistema 
Comprasnet, podendo, caso ocorram problemas, ser aplicado o disposto nos subitens 9.5 e 
9.6. 
 
10.6 - Será admitida a apresentação de registros de CNPJ’s diferentes, entre matriz e filial, 
nos comprovantes pertinentes à Certidão Negativa de Débito - CND e ao Certificado de 
Regularidade de Situação do FGTS–CRF, quando houver a comprovação de centralização 
do recolhimento dos tributos. 
 
10.7 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos exigidos neste Edital. 
 
10.8 - O licitante que deixar de enviar a documentação indicada neste item dentro do prazo 
estipulado no subitem 9.2, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, será inabilitado e 
sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 
 
10.9 – Da habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da 
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006: 
 

10.9.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
10.9.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
da divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogáveis por igual período, a 
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critério da Administração Pública,  quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 
de justificativa. 
 
10.9.3 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 
implicará decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 
81 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e art. 7ª da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, sendo 
facultado à Administração Pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação. 
 
10.10 – Para os efeitos deste Pregão, o licitante será declarado vencedor após a fase de 
habilitação e antes da etapa recursal. 
 
11. DOS RECURSOS 
 

11.1 - Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de, no mínimo 20 (vinte) minutos, 
durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio 
do sistema, manifestar intenção de recorrer. 
 

11.1.1 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer, implicará na decadência desse direito. 
 
11.1.2 – O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 
 
11.1.3 – O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita, deverá registrar as razões do 
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual 
prazo, que começará a correr após o término do prazo do recorrente. 
 
11.1.3.1 – Após o término dos prazos fixados no subitem 11.1.3, o Pregoeiro terá 5 (cinco) 
dias úteis para exame e decisão. 
 
11.1.3.2 – Caso o Pregoeiro não reconsidere sua posição, deverá encaminhar o recurso 
para decisão da Autoridade Competente, a qual deverá ser proferida em até 5 (cinco) dias 
úteis. 
 
11.2 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
11.3 - Os autos do processo eletrônico permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 
 
12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1 - A adjudicação e homologação do objeto serão feitas por grupo. 
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12.2 - Não havendo manifestação dos licitantes quanto à interposição de recurso, o 
Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e a Autoridade Competente procederá à 
homologação. 
 
12.3 - No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, a Autoridade 
Competente adjudicará e homologará o resultado da licitação.  
 
12.4 - Os autos do processo eletrônico permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 
 
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
13.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento da Justiça Federal no Distrito Federal, na Ação 
Julgamento de Causas, Natureza da Despesa – 33.90.39. 
 
14. DAS CONDIÇÕES INICIAIS DE CONTRATAÇÃO 
 
14.1 - A contratação do objeto da presente licitação será efetuada mediante instrumento 
próprio, conforme preceitua o art. 62 da Lei 8.666/93, do qual farão parte integrante todas 
as condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos, independentemente de 
transcrição, bem como a documentação e a proposta do licitante vencedor, naquilo que 
não contrariar os termos deste Edital, com previsão de adaptação às normas vigentes. 
 
14.2 - A empresa classificada em primeiro lugar, declarada vencedora, será convocada 
para assinar eletronicamente o contrato, conforme minuta do ANEXO VI, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua disponibilização no Sistema Eletrônico 
de Informação - SEI, podendo este ser prorrogado, a pedido da adjudicatária, em 
conformidade com o art. 64, § 1º da Lei nº 8.666/93. Em não o fazendo, aplicar-se-ão as 
disposições contidas no art. 64, § 2º da mesma lei. 
 
14.3 – A assinatura do contrato se dará mediante login e senha fornecidos pelo Tribunal 
Regional Federal 1ª Região, após o devido cadastro do licitante no Sistema Eletrônico de 
Informação – SEI, cujo link se encontra na página: www.trf1.jus.br.  
 
14.3.1 – A documentação descrita nos subitens 11.3.1 a 11.3.4 será comprovada mediante 
consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF. Caso a validade da 
documentação esteja vencida no SICAF, a contratante poderá consultar sítios oficiais de 
órgãos e entidades emissores de certidões e, havendo a impossibilidade em realizar a 
consulta, deverá o licitante vencedor, no prazo descrito no subitem 14.2, apresentar a 
documentação comprovando a regularidade fiscal da empresa. 
 
14.4 - Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente, retardar 
ou deixar de encaminhar a documentação solicitada juntamente com o termo de contrato 
assinado, será convocado outro licitante, na ordem de classificação, para celebrar o 
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contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas e 
legais cabíveis. 
 
14.5- Ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos, decorridos 60 (sessenta) 
dias da data da sessão pública de recebimento da proposta de preços, sem a convocação 
para a contratação, conforme disposto no § 3º do artigo 64 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.6 - As obrigações da Contratada, da Contratante e demais condições contratuais estão 
estabelecidas na minuta de Contrato – ANEXO VI deste Edital. 
 
15. DA EXECUÇÃO 
 
15.1 - A Execução do Contrato reger-se-á pelo Capítulo III - Seção IV - Da Execução dos 
Contratos, da Lei nº 8.666/93. 
 
15.2 – A Administração designará uma comissão composta por servidores da 
Administração para receber o objeto decorrente da contratação. 
 
15.3 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão com as 
consequências contratuais previstas em Lei, conforme disposto nos artigos 77 e 78 da Lei 
8.666/93, reconhecendo desde já a empresa licitante os direitos da Administração 
previstos no artigo 55, inciso IX, da referida Lei. 
 
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1 - A aplicação de penalidades à Contratada reger-se-á conforme o estabelecido na 
Seção II do capítulo IV - Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial, da Lei nº 
8.666/93. 
 
16.1.1 - As multas contratuais estão estabelecidas no ANEXO VI- Minuta de Contrato. 
 
16.2 Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 c/c artigo 28 do Decreto 
5.450/2005, comete infração administrativa passível de impedimento de licitar e contratar 
com a União, bem como descredenciamento no SICAF ou nos sistemas de cadastramento 
de fornecedores que menciona o inciso XIV do art. 4º da Lei do Pregão, pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital e das demais 
cominações legais: 

16.2.1 A licitante adjudicatária que não aceitar/retirar a nota de empenho, não assinar a 
ata de registro de preços ou o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da 
proposta; 

16.2.2 A licitante que deixar de entregar documentação em qualquer fase do certame; 

16.2.3 A licitante que entregar documentação falsa em qualquer fase do certame; 
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16.2.4 A licitante que ensejar o retardamento de qualquer das fases do procedimento 
licitatório; 

16.2.5 A licitante convocada após a etapa de lances que, dentro do prazo de validade 
exigido no edital, não mantiver a proposta; 

16.2.6 A empresa que fraudar na execução do objeto; 

16.2.7 A empresa que se comportar de modo inidôneo; ou, 

16.2.8 A empresa que cometer fraude fiscal. 

16.2.9 - Conforme disposto no Acórdão TCU 754/2015 – Plenário, subitem 9.5.1, será 
autuado processo administrativo com vistas à apenação das empresas que praticarem, 
injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, sendo que tal 
dispositivo tem caráter abrangente e se refere a condutas relacionadas não apenas à 
contratação em si, mas também ao procedimento licitatório e à execução da avença.  
 
16.2.10 – Além das sanções previstas no subitem anterior, fica o licitante sujeito às 
cominações legais previstas na Lei nº 12.846, de 1° de agosto de 2013. 
 
16.3 - A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste Edital será precedida de 
processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 
 
16.4 - Os recursos intempestivos não serão levados em consideração.  
 
16.5 – A aplicação de multas, bem como a rescisão de contrato, não impede que a Justiça 
Federal aplique à Contratada as demais sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
17. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E ESCLARECIMENTOS 
 
17.1 – Observada a antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
abertura da sessão, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, até as 
19h do prazo legal - horário de expediente desta Seção Judiciária - mediante termo 
dirigido ao Pregoeiro, exclusivamente na forma eletrônica, para os e-mails 
selic.df@trf1.jus.br e selic.df@gmail.com, devendo no assunto constar IMPUGNAÇÃO 
AO EDITAL Nº 09/2018. 
 
17.1.1- Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição em até 24 (vinte e quatro) horas.  
 
17.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 
17.2 – Os pedidos de esclarecimento deverão ser enviados com antecedência mínima de 3 
(três) dias úteis, até as 19h - horário de expediente desta SJDF - para os e-mails 
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selic.df@trf1.jus.br e selic.df@gmail.com, devendo constar no assunto: PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018. 
 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1 - As obrigações da Contratada e da Contratante estão estabelecidas no Anexo I – 
Termo de Referência deste edital e na Minuta do Contrato - ANEXO VI. 
 
18.2 - As decisões do Pregoeiro serão consideradas definitivas somente após terem sido 
homologadas pela Autoridade Competente da Justiça Federal do Distrito Federal. 
 
18.3 - 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, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
18.4 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão 
divulgadas na homepage desta Justiça Federal do Distrito Federal e do Comprasnet 
(www.jfdf.jus.br e www.comprasgovernamentais.gov.br), devendo as licitantes acessá-las 
para ciência. 
 
18.5- Na contagem dos prazos estabelecidos para este procedimento licitatório, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, só se iniciando e vencendo os prazos em 
dia de expediente na SJDF e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando 
explicitamente disposto em contrário. 
 
18.6 - A eventual tolerância a qualquer infração ao disposto neste instrumento não 
implicará aceitação, novação ou precedente. 
 
18.7 - No caso de problemas que dificultem ou impossibilitem a remessa de qualquer 
documentação, via sistema Comprasnet, pela opção “enviar arquivo”, poderá a empresa 
encaminhar para o e-mail da SELIC (selic.df@trf1.jus.br e selic.df@gmail.com). 
 
18.7.1 – Para o deferimento do pleito pelo Pregoeiro, a empresa deverá solicitar e 
justificar o motivo de não poder postar a documentação via sistema Comprasnet. 
 
18.8 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados 
para fins de classificação e habilitação.  
 
18.9 - A presente licitação, no interesse do serviço público, poderá ser adiada, revogada ou 
anulada, sempre com despacho fundamentado, conforme o artigo 49 da Lei nº 8.666/93. 
 
18.10 - Aplica-se, subsidiariamente, à presente licitação, a Lei 8.078, de 11 de setembro de 
1990 - Código de Defesa do Consumidor e a Lei 8.666/93 e suas alterações. 
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18.11 - Os casos omissos serão decididos, conforme o caso, pelo Pregoeiro ou autoridade 
competente, com base na legislação vigente. 
 
18.11 - Mais esclarecimentos quanto ao procedimento licitatório poderão ser obtidos pelos 
telefones (0xx61) 3221-6403 / 3221-6404 / 3221-6405/ 3221-6406, ou no endereço SAUS, 
Quadra 2, Bloco G, anexo, CEP: 70.070-933, no horário de l4h às l8h. 
 

                 Brasília, 05 de abril de 2018. 
                
                          Hélio Costa de Oliveira 
                                                           Pregoeiro/JFDF 
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ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1.      DO OBJETO 
1.1.   Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 3 (três) elevadores e 
2 (duas) plataformas elevatórias, instalados no Edifício Sede I, Bloco “G”, da Seção 
Judiciária do Distrito Federal – SJDF, contemplando o fornecimento de toda a mão de 
obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários – 
de primeiro uso e genuínos dos respectivos fabricantes – de forma a manter os 
equipamentos em perfeito estado de funcionamento e segurança. 
2.      DA JUSTIFICATIVA 
2.1.  O serviço de manutenção dos elevadores instalados nas dependências desta 
Seccional é indispensável para manter a segurança e o bom funcionamento das atividades 
desenvolvidas. Possui a característica de serviço continuado de engenharia, pois se 
constitui em uma necessidade permanente da Administração Pública, não podendo ser 
paralisado, sob pena de prejuízo ao trânsito de funcionários e ao desenvolvimento das 
atividades fins do Órgão Público. O caráter continuado também se manifesta pelo fato de 
que o serviço de manutenção de elevador não é passível de divisão ou segmentação ao 
longo do tempo, e sim posto à disposição de forma permanente, em regime de sobreaviso 
ou prontidão. 
2.2. O serviço de manutenção de elevador pode ser enquadrado na categoria de serviço 
de engenharia comum, para fins do disposto no art. 4º, do Decreto 5.450, de 31 de maio 
de 2005, pois os seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente 
definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado. O serviço de 
manutenção preventiva e corretiva pode ser descrito por especificações gerais, por meio 
de planos de manutenção recomendados pelo fabricante, de conhecimento público, sem 
prejuízo da qualidade do que se pretende contratar. Por fim, o serviço possui 
características padronizadas e se encontra disponível, a qualquer tempo, num mercado 
próprio. 
2.3.  Como se trata de atividade meio e não há funcionários no quadro de pessoal desta 
Seccional para desempenhar o mencionado serviço, torna-se necessária a contratação do 
mesmo. O serviço a ser contratado não exige dedicação exclusiva de mão-de-obra dos 
trabalhadores da contratada, pois a manutenção de elevadores possui um plano de 
manutenção semi-rígido com rotinas e periodicidade bem definidas, sendo desnecessária 
a presença contínua de um técnico especializado nas dependências onde se localiza o 
elevador. Desta forma, a contratada será a responsável prover todos os meios necessários 
a perfeita consecução dos serviços de manutenção. 
2.4. Com o uso intensivo do elevador, torna-se imprescindível a manutenção preventiva e 
corretiva, bem como o fornecimento de peças e acessórios básicos originais. O serviço 
deverá ser executado por empresa que disponha de mão de obra especializada, com a 
utilização de peças originais e equipamentos específicos, visando à realização de um 
trabalho seguro, confiável e que atenda prontamente às necessidades oriundas do ritmo 
de trabalho a que os elevadores são submetidos. 
2.5. O fornecimento de peças pela CONTRATADA faz-se em decorrência da 
inexistência das mesmas nesta Seccional e da urgência em adquiri-las na ocorrência de 
defeitos. A exigência de peças originais faz-se em consonância com os artigos 12 e 15 da 
Lei de Licitações e em virtude de apresentarem segurança, maior precisão, durabilidade e 
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melhor controle de qualidade, forma pela qual o interesse público será atendido 
satisfatoriamente. A aquisição de peças e componentes de marca diversa dos 
equipamentos a que se destinam pode exigir adequações e adaptações na configuração 
original do fabricante, ocasionando danos aos equipamentos e comprometendo a 
segurança dos usuários. 
2.6 O objeto pretendido está perfeitamente alinhado com os macrodesafios de 
aperfeiçoamento da gestão de custos e da melhoria da gestão de pessoas estabelecidos no 
Planejamento Estratégico da Justiça Federal 2015/2020, Anexo da Resolução CJF nº 
313/2014. 
3.      DA FORMA DE CONTRATAÇÃO 
3.1.   A unidade recomenda que a contratação seja realizada por meio da modalidade 
Pregão Eletrônico, com fulcro na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e no Decreto nº 
5.450, de 31 de maio de 2005, visto se tratar de serviço de engenharia comum, cujos 
padrões de qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de 
especificações usuais de mercado. 
4.      DA VISTORIA 
4.1.   As empresas interessadas poderão vistoriar o local dos serviços, acompanhadas por 
um servidor designado pelo Núcleo de Administração de Serviços Gerais – NUASG, que 
expedirá a Declaração de Vistoria, mediante a qual assumirão que conhecem os dados 
dos serviços a serem realizados, as características dos locais de execução e a situação dos 
equipamentos, admitindo o prévio e total conhecimento da situação. 
4.1.1.  A vistoria poderá ser previamente agendada, pelo telefone 0XX(61) 3221-6780, 
das 10 às 18hs. 
4.2.      Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual 
dispensa a necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se 
comprometendo a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do edital. 
5.      DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.1.Para a comprovação da qualificação técnica da CONTRATADA serão exigidos: 
5.2. Documentação relativa à Capacidade Técnico-Profissional: 
5.2.1. Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA da região pertinente , em 
nome do Responsável Técnico devidamente registrado no CREA, com habilitação em 
Engenharia elétrica/eletrônica ou mecânica/mecatrônica, conforme art. 59, da Lei n.º 
5.194, de 24 de dezembro de 1966, e que contemple, ao menos, uma Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART relativa à execução de serviços de características 
semelhantes aos deste Termo de Referência, limitadas estas exclusivamente às parcelas 
de maior relevância técnica e valor significativo do objeto. 
5.2.1.1. São considerados serviços de características semelhantes, a responsabilidade 
técnica por serviços de manutenção preventiva e corretiva em, no mínimo, 02 (dois) 
elevadores, em edificação não residencial, com, no mínimo, 06 (seis) pavimentos 
atendidos, com fornecimento de mão-de-obra e de todo o material, peças e ferramentas 
necessários. 
5.2.1.2. A ART utilizada para comprovar a execução dos serviços, constante da CAT 
apresentada, deverá corresponder a um período mínimo de 01 (um) ano de prestação de 
serviço. 
5.2.1.3. Não será aceito o somatório de atestados (ART´s) para comprovação da 
capacidade técnico-profissional, considerando que a parcela de maior relevância técnica e 
valor significativo constitui-se o próprio conjunto de serviços licitados. 
5.2.1.4. A comprovação do vínculo do Responsável Técnico deverá ser feita por meio de 
cópias das Carteiras de Trabalho ou fichas de Registro de Empregado que comprove a 
condição de que pertence ao quadro da CONTRATADA, ou contrato/estatuto social que 
demonstre a condição de sócio do profissional, ou por meio de contrato de prestação de 
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serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum, ou, ainda, da 
Declaração de Compromisso de Contratação Futura do profissional, acompanhada da 
anuência deste. 
5.2.1.5. No caso de Compromisso de Contratação Futura, será exigido, no ato da 
assinatura do Contrato, a comprovação da efetivação do vínculo profissional, bem como 
o comprovante de registro e anotação, junto ao CREA-DF, do profissional como 
Responsável Técnico da empresa. 
5.2.1.6. O profissional indicado pela CONTRATADA para fins de comprovação de 
capacitação técnico-profissional deverá participar efetivamente da execução dos serviços 
objeto da Licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE, conforme 
determina, em seu art. 30, § 10, a Lei n.º 8.666/93. Considera-se profissional com 
experiência equivalente ou superior o profissional que detiver as qualificações mínimas 
exigidas neste item 5.2.1 e respectivos subitens. 
5.2.1.7. No caso de o profissional não ser registrado ou inscrito no CREA do Distrito 
Federal, deverá ser providenciado o respectivo visto deste órgão regional, por ocasião da 
assinatura do Contrato. 
5.2.2. Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante Legal da empresa, de 
que, sendo vencedora da Licitação, em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do 
Contrato, apresentará à CONTRATANTE uma cópia autenticada da documentação que 
comprove o registro e a quitação, junto ao CREA/DF, da respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART (art. 1º da Lei n.º 6.496/1977), emitida em nome do 
Responsável Técnico. 
5.3. Documentação relativa à Capacidade Técnico-Operacional 
5.3.1. Registro ou a inscrição da LICITANTE na entidade profissional competente 
(CREA), em plena validade, comprovando estar apta ao desempenho das atividades 
pertinentes e compatíveis com o objeto da presente Licitação, conforme art. 59, da Lei n.º 
5.194, de 24 de dezembro de 1966. 
5.3.1.1. No caso de a LICITANTE não ser registrada ou inscrita no CREA do Distrito 
Federal, deverá ser providenciado o respectivo visto deste órgão regional por ocasião da 
assinatura do Contrato. 
5.3.2. No mínimo, 01 (um) Atestado (declaração) de Capacidade Técnica fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que faça explícita menção à LICITANTE 
como executora dos serviços, comprovando a sua aptidão na prestação de serviços 
pertinentes e compatíveis, em características, quantidades e prazos, com o objeto deste 
Termo de Referência, contemplando, ao menos, os seguintes dados: 
5.3.2.1 Que comprove que a LICITANTE tenha prestado, de forma satisfatória, em 
edificações não residenciais, serviços de manutenção preventiva e corretiva em, no 
mínimo, 02 (dois) elevadores, com no mínimo, 06 (seis) pavimentos atendidos em cada 
edificação, com fornecimento de mão de obra e de todo o material, peças e ferramentas 
necessários. 
5.3.2.2. Serão aceitos como comprovantes de capacidade técnico-operacional a CAT 
acompanhada das respectivas ART´s em que conste menção à própria LICITANTE como 
prestadora de serviços, desde que as informações constantes desses documentos 
permitam aferir a similaridade/compatibilidade dos serviços com os parâmetros mínimos 
fixados no 5.3.2. 
5.3.2.3. O(s) atestado(s) (declaração/ART) deverá(ão) comprovar que a LICITANTE 
tenha executado serviços compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 
(três) anos, até a data da abertura da sessão pública da licitação. 
5.3.2.4. Para a comprovação da experiência mínima de 03 (três) anos será aceito o 
somatório de atestados (declarações/ART´s), desde que: 
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- Os mesmos contemplem execuções em períodos distintos (períodos concomitantes 
serão computados uma única vez) e tenham sido expedidos após a conclusão dos 
contratos ou decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado 
para ser executado em prazo inferior. 
- Cada Atestado (declaração/ART) comprove a execução de serviços com as 
características mínimas exigidas no item 5.3.2.1. 
5.3.2.5. A fim de comprovar os requisitos exigidos, a licitante, caso julgue necessário, 
poderá encaminhar, juntamente com o(s) respectivo(s) atestado(s) (declaração), Ordens 
de Serviços (devidamente assinadas), Notas Fiscais/Faturas ou outros documentos 
equivalentes, os quais também poderão ser requeridos por meio de diligência. 
5.3.2.6. Os atestados (declarações/ART) de capacidade técnico-operacional deverão 
referir-se a serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal ou secundária 
da LICITANTE, especificadas no contrato social vigente, registrado na junta comercial 
competente, bem como no cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – 
RFB. 
5.3.2.7. A LICITANTE, caso a área técnica entenda necessário, deverá disponibilizar 
todas as informações essenciais à comprovação da legitimidade dos atestados 
(declarações), à ratificação das informações neles insertas ou do efetivo atendimento aos 
requisitos técnicos exigidos, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato 
que deu suporte à contratação, e os respectivos Termos Aditivos, Notas Fiscais/Faturas, 
Notas de Empenho, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os 
serviços, sendo que estas e outras informações complementares poderão ser requeridas 
mediante diligência. 
5.3.3. Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante Legal da empresa, de que 
apresentará, no ato da assinatura do Contrato, os documentos que indiquem as 
instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, suficientes e disponíveis 
para a realização do objeto do Contrato, bem como de que disponibilizará a qualificação 
de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, 
conforme previsto no art. 30, II, da Lei n.º8.666/93. 
5.3.4. Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante Legal da empresa, de 
que, caso seja declarada vencedora da Licitação, manterá, em BRASÍLIA – DF, sede, 
filial ou representação dotada de infraestrutura administrativa e técnica adequadas, com 
recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços 
contratados, a ser comprovada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir 
da assinatura do Contrato. 
5.3.5. Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante Legal da empresa, de 
que, sendo vencedora da Licitação, se responsabilizará por quaisquer danos causados por 
seus empregados à Justiça Federal de 1° Grau no DF e servidores da CONTRATANTE, 
dentro da área e dependências onde serão prestados os serviços, bem como pelo 
desaparecimento de bens da Justiça Federal de 1° Grau no DF e de terceiros, seja por 
omissão ou negligência de seus empregados. 
5.3.5.1. Os currículos dos profissionais envolvidos na prestação dos serviços poderão ser 
requisitados a qualquer tempo pela CONTRATANTE, para análise de conformidade. 
5.4. Além da documentação anteriormente listada, as licitantes deverão observar as 
demais exigências correlatas à fase de habilitação, porventura definidas no Instrumento 
Convocatório. 
6.      DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
6.1.   A manutenção corretiva dar-se-á quando da ocorrência de fato que impeça o 
funcionamento normal dos elevadores ou das plataformas elevatórias e a sua consequente 
utilização, abrangendo os serviços e as peças que devam ser substituídas. 
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6.2.   Conforme recomendação do fabricante, os serviços de manutenção preventiva e os 
itens a serem verificados e respectivas frequências são os discriminados no Anexo I deste 
termo, os quais não excluem outros que se façam necessários ao bom funcionamento dos 
equipamentos ou recomendados pela boa técnica. 
7. EXTENSÃO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E 
ACESSÓRIOS 
7.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão prestados com fornecimento 
de todas as peças, componentes e acessórios genuínos do respectivo fabricante, 
necessários ao adequado funcionamento dos elevadores e à conservação de seu estado. 
7.2. Os serviços de manutenção corretiva serão executados com o fornecimento de todas 
as peças e componentes cuja substituição seja necessária, inclusive aquelas decorrentes 
de uso mais intensivo, como ocorre de forma mais frequente no Elevador de Serviço. 
8.      DA ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
8.1.   Constituem objeto das manutenções preventiva e corretiva os seguintes 
equipamentos: 
8.1.1.  Três elevadores da marca ATLAS, com capacidade para 12 (doze) passageiros ou 
840kg, do tipo Vertical Travel System e com despacho eletrônico microprocessado, 
contendo as seguintes características: 
a)    velocidade de 120m/min ou 2m/s; 
b)    acionamento por motores de corrente alternada e controle por freqüência variável; 
c)    seletor de velocidade eletrônico; 
d)    sensores ópticos sobre as cabinas e barras de leitura fixas na caixa de corrida; 
e)    painéis de controle equipados com os seguintes itens: 
e.1)   microprocessadores capazes de autodetecção, autocorreção e registro de falhas; 
e.2)   barras de proteção eletrônica; 
e.3)   interfone; 
8.1.2. Uma Plataforma elevatória da marca ThyssenKrupp, Linha: Easy Vertical (sem 
enclausuramento), Modelo: V 200, com as seguintes características: 
                   a) capacidade de carga de 250kg; 
                   b) velocidade de 2,5 m/min; 
                   c) duas paradas; 
                   d) acionamento: Sistema de Fuso Trapezoidal; 
                   e) operação: motor elétrico; 
                   f) entrada/saída: opostas – 180 graus; 
g) pavimento superior e inferior com portão com travamento eletromecânico; 
h) botoeiras: controle de chamada no interior do equipamento e nos pavimentos através 
de botões do tipo APC; 
                   i) alimentação p/ Equip. / Frequência: 220v / 60hz; 
                   j) instalação da plataforma: abrigada (interna); e 
                   k) localização: Auditório do Edifício Sede I. 
8.1.3. Uma Plataforma elevatória da marca Portac Elevadores, com as seguintes 
características: 
                   a) capacidade: 250kg; 
                   b) motor: 220/380v 60hz 1.0hp; 
                   c) percurso: aproximadamente 3 metros; 
                   d) máquina: unidade hidráulica; 
                   e) velocidade: 2,5m/min; 
                   f) número de paradas: 2; 
                   g) cabina: sensor de presença, luz, barreira eletrônica e barra de apoio; 
                    h) central de máquinas: fixação na parte inferior, sustentada por perfis de aço 
(estrutural); 
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                  i) central de comando: eletro-eletrônico; 
                   j) comando: acionado nos pavimentos e na cabine; 
                   k) energia: 220v; 
                   l) tração: pistão hidráulico; 
                   m) freio: freio de segurança; e 
                   n) localização: área externa do Anexo do Sede I. 
9.      DO LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
9.1.   Edifício-Sede I da Justiça Federal de Primeira Instância – Seção Judiciária do 
Distrito Federal, localizado no Setor de Autarquias Sul, Quadra 2, Lote 8, Bloco G – 
Brasília-DF. 
10.    DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
10.1. Mínima de 6 (seis) meses para as peças substituídas e os serviços prestados, 
mantida até o transcurso do referido prazo, mesmo que durante esse período ocorra o 
término do contrato. 
11.    DO VALOR ESTIMATIVO 
11.1.   O valor estimativo global anual é R$ 44.523,60 (quarenta e quatro mil, quinhentos 
e vinte e três reais e sessenta centavos), conforme levantamento de preços realizado pela 
SELIC. 
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
12.1. Designar a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Contrato. 
12.2. Proporcionar as condições para que a Contratada possa cumprir as obrigações 
pactuadas. 
12.3. Informar à Contratada sobre as normas e procedimentos de acesso às suas 
instalações e eventuais alterações. 
12.4. Assegurar o acesso às suas dependências dos empregados da Contratada para a 
execução dos serviços, mediante identificação e respeitadas as normas internas de 
segurança. 
12.5. Efetuar as chamadas de reparos fornecendo os dados de maneira precisa. 
12.6. Não permitir que terceiros executem os serviços contratados. 
12.7. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, 
relacionados com o objeto pactuado. 
12.8. Comunicar à Contratada quaisquer irregularidades constatadas quando da prestação 
dos serviços. 
12.9. Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços. 
12.10. Promover, por intermédio do executor do contrato, o recebimento do objeto. 
12.11. Comunicar por escrito à Contratada o não-recebimento do objeto, apontando as 
razões da sua não-adequação aos termos contratuais. 
13.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
13.1.   Efetuar os serviços de manutenção preventiva mensal, correções, ajustes, limpeza 
e lubrificações de componentes e, em especial, dos dispositivos de controle e de 
segurança, em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT, com a legislação pertinente e de acordo com o disposto neste 
Termo de Referência, mantendo os elevadores e plataformas elevatórias em condições 
normais de segurança e funcionamento. 
13.2.   Atender aos chamados para manutenção corretiva no prazo máximo de 2 (duas) 
horas, no horário compreendido entre as 8 horas e as 18 horas, contado do recebimento 
da ordem de serviço. 
13.2.1. Na hipótese de o prazo a que alude o subitem anterior esgotar-se após às 18 horas, 
o atendimento deverá ocorrer até às 10 horas do dia seguinte, ou, conforme exigir o 
interesse da Administração, em horário indicado pela Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização do contrato. 
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13.3.   Colocar os elevadores e plataformas elevatórias em perfeitas condições de uso no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da chegada do seu técnico às instalações da 
Contratante, e, na hipótese de esse prazo esgotar-se após as 18 horas, até às 10 horas do 
dia seguinte, ou, ainda, no interesse da Administração, em horário indicado pelo executor 
do contrato, sem prejuízo do cumprimento do prazo acima. 
13.3.1.  Caso, em um período de 10 (dez) dias úteis, ocorrerem, para um mesmo elevador 
ou plataforma, mais de 3 (três) chamados para manutenção corretiva, a Contratada estará 
sujeita à aplicação da penalidade previstas no item 18.3. deste Termo de Referência. 
13.3.2.  Caso, em um período de 30 (trinta) dias úteis, ocorrerem, para um mesmo 
elevador ou plataforma, mais de 5 (cinco) chamados para manutenção corretiva, a 
Contratada estará sujeita à aplicação de penalidades referentes à inexecução parcial do 
contrato, podendo estar sujeita à rescisão do mesmo. 
13.4.   Manter serviço para atendimento de emergência, durante todos os dias da 
semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, devendo o chamado ser atendido em até 1 
(uma) hora, no caso de haver pessoas retidas na(s) cabina(s) ou de acidente, ficando o 
elevador paralisado para verificação ou perícia, corrigindo as falhas de imediato sem 
colocar em risco a segurança dos usuários e a da edificação; 
13.5.   Solicitar à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato autorização 
para a saída de partes dos equipamentos ou de peças cujo reparo deva ser efetuado na 
oficina própria, não acarretando essa remoção ônus para a Contratante. 
13.6.   Submeter à avaliação da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do 
Contrato, no transcurso do prazo a que alude o subitem 13.3, pedido de dilatação do 
prazo ali fixado, acompanhado de justificativa fundamentada por escrito, sempre que o 
conserto dos equipamentos ou de peças removidos para a oficina própria demandarem 
tempo superior para a solução dos problemas detectados. 
13.6.1. Na hipótese de que trata o subitem anterior, o prazo suplementar, se acolhido o 
pedido de dilação pelo executor do contrato, não será superior a 15 (quinze) dias úteis, 
contado da remoção dos equipamentos ou das peças para a oficina própria da Contratada. 
13.7.   Substituir às suas expensas, quando exigido pela boa técnica, observadas as 
recomendações do fabricante dos elevadores e plataformas elevatórias, qualquer 
componente defeituoso, tanto mecânico quanto elétrico, excetuando-se as lâmpadas de 
iluminação das cabinas, utilizando sempre peças novas e originais. 
13.8.   Corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, 
os serviços realizados, quando verificados vícios, defeitos ou incorreções na execução, 
ou decorrentes dos materiais empregados. 
13.9.   Providenciar para que os seus empregados usem uniformes/crachás de 
identificação, quando nas dependências da Contratante. 
13.10. Fazer com que seus empregados utilizem equipamentos de segurança 
recomendados pelas normas técnicas e portem ferramentas e instrumentos básicos, de 
modo a propiciar a correção dos defeitos durante a visita técnica. 
13.11. Entregar os locais dos serviços em perfeitas condições de higiene e segurança, 
após a execução. 
13.12. Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de 
justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência ou 
comportamento revelem-se prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina, à 
técnica ou ao interesse do serviço. 
13.13. Indenizar integralmente as perdas e danos causados direta ou indiretamente à 
Contratante ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão, dolosa ou culposa, de seus 
empregados, quando da execução dos serviços, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita, não excluindo essa responsabilidade a 
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fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante, podendo, a critério desta, optar pela 
reparação dos danos. 
13.14. Fazer constar das ordens de serviço apresentada pela empresa a descrição dos 
consertos efetuados e a relação das peças substituídas, bem como as datas e os horários 
dos chamados e dos respectivos atendimentos. 
13.15. Comunicar, por escrito, ao executor do contrato, quaisquer irregularidades 
verificadas durante as manutenções preventiva e corretiva. 
13.16. Apresentar ao executor do contrato e manter atualizada a relação dos empregados 
que prestarão serviços nas dependências da Contratante e fornecer o endereço e o 
telefone de sua oficina e de seu depósito de peças para reposição. 
13.17. Fornecer os nomes, os endereços, os números dos telefones e emails, se houver, 
dos técnicos responsáveis pelo atendimento de emergência, de modo a cumprir o disposto 
neste Termo de Referência. 
13.18. Cumprir fielmente o contrato, de modo que os serviços avençados sejam 
realizados com esmero e perfeição. 
13.19. Apresentar, juntamente com a fatura mensal, devidamente assinado pelo 
engenheiro responsável pelos serviços, relatório técnico circunstanciado em que conste 
a situação dos elevadores e plataformas elevatórias, as ocorrências verificadas no 
período, as providências adotadas e relação das peças substituídas com as respectivas 
garantias, de acordo com este Termo de Referência e a rotina de trabalho empregada. 
13.20. Manter sede, filial ou escritório em Brasília-DF com capacidade operacional para 
receber e solucionar qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos dos 
procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários. 
14. DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
14.1. Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso 
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de 
insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de 
atender às diretrizes de responsabilidade ambiental, em especial aos artigos 4º, 5º e 6º da 
Instrução Normativa N.º 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento e a Resolução 307, de 05 de 
julho de 2002, do CONAMA. 
14.2. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor 
poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados 
pela CONTRATADA: 
14.2.1. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes. 
14.2.2. Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade. 
14.2.3. Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água. 
14.2.4. Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, 
asseio e conservação. 
14.2.5. Descarte adequado de materiais tóxicos como óleo de motor, lâmpadas 
fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando à CONTRATANTE 
a comprovação deste descarte, da forma ecologicamente correta. 
14.2.6. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender à melhor relação 
entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, 
associados ao produto. 
14.2.7. Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do 
consumo de energia e água. 
14.3. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a 
apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, 
podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma 
finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais. 
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14.4. A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de 
racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes 
de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a 
participação destes em eventos de capacitação e sensibilização promovidos pela 
CONTRATANTE. 
14.5. A CONTRATADA deverá retirar, sob orientação da contratante, todos os materiais 
substituídos durante a realização de serviços, devendo apresentá-los à contratante para 
avaliação de reaproveitamento e/ou recolhimento a depósito indicado pela 
CONTRATANTE. 
14.6. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, 
incluindo lâmpadas queimadas, cabos, restos de óleos e graxas, deverão ser 
adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislação 
ambiental e sanitária vigentes. 
14.7. A CONTRATADA deverá desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de 
descarte de materiais potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas 
para descarte que contenham, em suas composições, chumbo, mercúrio e seus 
compostos, remetendo-os para os estabelecimentos que as comercializam ou à rede de 
assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias. 
14.8. A CONTRATADA deve estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE, 
procedimentos e rotinas voltados ao monitoramento e à melhoria contínua da eficiência 
energética dos elevadores. 
14.9. A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos 
legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a 
prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na 
prestação dos serviços. 
15. DA GARANTIA CONTRATUAL 
15.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais 
assumidas, inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a 
CONTRATADA deverá apresentar garantia de 5% (cinco) por cento do valor contratado 
em uma das modalidades estabelecidas no § 1.º do art. 56 da Lei n° 8.666/1993. 
16. DA ADJUDICAÇÃO 
16.1. A contratação será efetivada mediante a utilização do critério de julgamento de 
Preço Global, visando viabilizar o adequado gerenciamento dos fornecimentos e da 
prestação dos serviços e evitar o desperdício de recursos, e afastando riscos de eventuais 
prejuízos à administração e/ou de comprometimento da qualidade do produto final. 
17. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO PARA AS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
17.1. Considerando o disposto no. art. 49, III, da LC 123/2006 e art. 10, II, do Decreto 
8.538/2015; e ainda, o art. 8º do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, a unidade 
demandante opta por não adotar o tratamento diferenciado e simplificado para as ME e 
EPP, pois: 
17.2. Trata-se de objeto extremamente delicado, contratação de serviço de manutenção 
dos elevadores e plataformas elevatórias instalados na Sede I desta Seccional, que tem 
uso intenso no transporte de servidores, terceirizados, usuários externos e de materiais. 
Restringir a licitação às empresas de pequeno porte - o que se mostra, no mínimo, 
temerário - implica em afastar do certame empresas estruturadas e em condições de 
prestar uma efetiva manutenção que garanta o perfeito funcionamento dos equipamentos 
e a segurança dos usuários. Atente-se que estamos lidando com o mais precioso dos bens 
naturais: a vida humana e sua integridade. 
18.    DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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18.1. Fica estipulado o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da nota fiscal 
relativa aos serviços prestados, por hora, a título de multa de mora, por descumprimento 
de prazos referentes à hora previstos neste Termo de Referência, independentemente de 
notificação. 
18.1.1.            O cômputo das horas em atraso será efetuado tendo por base o horário de 
atendimento ao público na Seção Judiciária do Distrito Federal, compreendido entre 8 e 
18 horas. 
18.2. Fica estipulado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota fiscal 
relativa aos serviços prestados, por dia útil, a título de multa de mora, por 
descumprimento de prazos referentes a dia previstos neste Termo de Referência. 
18.3. Fica estipulado o percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor global do 
contrato, caso a CONTRATADA cometa a infração prevista no item 13.3.1 deste Termo 
der Referência. 
18.4. No caso de inexecução parcial, a Administração aplicará multa de 5% (cinco por 
cento), e, no caso de inexecução total, de 10% (dez por cento), ambas sobre o valor 
global do contrato. 
18.5. Caso a Contratada não possa cumprir o(s) prazo(s) estipulado(s) neste Termo de 
Referência, deverá apresentar justificativa por escrito, até o vencimento deste(s), ficando 
a critério da Administração a sua aceitação. 
18.6. A solicitação de dilação de prazos constantes deste Termo de Referência deverá ser 
encaminhada ao Núcleo de Administração de Serviços Gerais – NUASG desta Seção 
Judiciária do Distrito Federal para análise e deliberação, conforme disposto na Portaria 
DIREF nº 722, de 11 de setembro de 2009. 
 
  

ANEXO I AO TR Nº 64/2017 – SESEG/NUASG 
 

PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
  

1 – PAVIMENTO 

DESCRIÇÃO
PERIODICIDADE 

M B T S 
Verificar indicadores e botoeiras de pavimento X - - - 
Verificar nivelamento X - - - 
Verificar portas de pavimento X - - - 
2 - CASA DE MÁQUINAS 

DESCRIÇÃO 
PERIODICIDADE 

M B T S 
Verificar fusíveis/contatores - X - - 
Verificar conexões X - - - 
Levantamento do histórico de defeitos (apenas TMS) X - - - 
Verificar nível de óleo e vazamentos X - - - 
Verificar freios (sapatas/regulagem) X - - - 
Verificar ruídos na máquina/polias X - - - 
Verificar cabos de tração X - - - 
Testar sistema de segurança - - - X 
Limpeza geral - X - - 
3 - CAIXA 
DESCRIÇÃO PERIODICIDADE 
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M B T S 
Verificar guias/grampos/corrediças - X - - 
Verificar fiação/conectores - - - X 
Verificar cabo de manobra X - - - 
Verificar arame de pantalhas/pantalhas - X - - 
Verificar fechos (eletromecânico/hidráulico) X - - - 
Verificar limites fim de curso X - - - 
Verificar nível de óleo nos copos X - - - 
Verificar ruídos de percurso X - - - 
Limpeza geral - X - - 
4 - CONTRAPESO 

DESCRIÇÃO 
PERIODICIDADE 

M B T S 
Verificar corrediças de nylon X - - - 
Verificar nível de óleo X - - - 
Verificar suportes da corrente de compensação - X - - 
Verificar ruídos no percurso X - - - 
5 - SUSPENSÃO 

DESCRIÇÃO 
PERIODICIDADE 

M B T S 
Verificar pivô de porta - - X - 
Funcionamento do operador de porta/suspensão X - - - 
Limpeza geral - X - - 
6 - POÇO 

DESCRIÇÃO 
PERIODICIDADE 

M B T S 
Verificar molas/pára-choque - X - - 
Verificar tensor - X - - 
Limpar fundo do poço X - - - 
7 - CABINA 

DESCRIÇÃO 
PERIODICIDADE 

M B T S 
Verificar botoeiras X - - - 
Verificar interfone X - - - 
Iluminação/acrílicos/lâmpadas X - - - 
Indicador de posição digital X - - - 
Testar proteções (pressão de portas/bordas/fotocélulas) X - - - 
Alarme de cabina X - - - 
Legenda: 
M = Mensal; 
B = Bimestral; 
T = Trimestral; e 
S = Semestral. 
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ANEXO II AO TR Nº 64/2017 – SESEG/NUASG 

 
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTO 

  
  

GRUPO 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE. 

VALOR 
UNITÁRIO 
MENSAL 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

MENSAL (R$)

1 

Elevador marca ATLAS, com capacidade
para 12 (doze) passageiros ou 840kg, tipo
Vertical Travel System, com despacho
eletrônico microprocessado. 

3       788,25 
2.364,75

 

2 

Plataforma elevatória da marca
ThyssenKrupp, Linha: Easy Vertical (sem
enclausuramento), Modelo: V 200, com
capacidade de 250kg. 

1 666,80 666,80

3 
Plataforma elevatória da marca Portac
Elevadores, com capacidade de 250kg. 

1 678,75 678,75

VALOR MENSAL R$ 3.710,30
VALOR ANUAL R$ 44.523,60
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ANEXO II DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018 
 

MODELO DE PROPOSTA  
 

 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

E‐mail: 

Cidade:  UF:  CEP: 

Fone:  Fax: 

GRUPO  

Item  Und.  Descrição 
Qtde. 

Registrada 

Valor 

Unitário 

(R$): 

Valor

Total 

(R$): 

   

(ESPECIFICAR) 
 

Marca/Modelo: 
 

     

VALOR TOTAL POR EXTENSO: 
 

 

Prazo de Validade da Proposta: 

 

Prazo de entrega: 

Prazo de Garantia: 

 

Banco (cód.):  Agência (cód.):  Conta‐Corrente: 

 

 

 
 
Carimbo padronizado do CNPJ: 
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Declaramos estar de acordo com todos os termos e condições do Pregão Eletrônico nº 
........./2018.             Brasília,     de                    de  2018. 

 
 
 _______________________________ 

                                                                                 Assinatura do responsável pela empresa 
 
Observações:  
 

Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 
indiretos, (fretes, seguros, etc.), tributos incidentes e outros que se fizerem necessários.  
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ANEXO III DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA  
(Esta declaração deverá ser redigida em papel timbrado do Licitante) 

 
 
 Declaramos, em atendimento ao previsto no item 10 do Pregão Eletrônico nº 
........., que, nesta data compareceu nesta Seção Judiciária do Distrito Federal, o 
representante da empresa _____________________________________, Sr(a) 
_____________________________, portador(a) do RG nº 
_________________________________, para proceder a vistoria relativa ao objeto a ser 
licitado, tendo tomado conhecimento de todos os dados para realização dos serviços. Na 
ocasião, teve oportunidade de identificar todas as características, condições especiais e 
dificuldades que porventura possam existir na execução dos serviços, admitindo, 
consequentemente, como certo, o prévio e total conhecimento da situação/estado do bem, 
de modo que não poderá alegar posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à 
época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato celebrado, caso a 
empresa seja declarada vencedora. 
 
  Local e data 
 

 
____________________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(Representante Legal) 
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ANEXO III - A  - DO PREGÃO ELETRÔNICO 09/2018 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA 
 (Modelo a ser redigido em papel timbrado do Licitante) 

 
 

 
  (Empresa)......................................................., inscrita no CNPJ nº 
................................, neste ato representada pelo Senhor(a) 
............................................,  DECLARA que OPTOU por não realizar a 
visita/vistoria relativa ao objeto licitado por meio do Pregão Eletrônico nº ......./2018, 
e que ASSUME todo e qualquer risco por esta decisão , e SE COMPROMETE a 
cumprir fielmente com as obrigações estipuladas no referido Edital e seus anexos, 
bem como na proposta de preços apresentada e contrato celebrado. 
. 

                                           ........................................, ........... de ......................... de 2018. 
 
 

 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

Nº Documento Identidade 
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ANEXO IV DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

(Modelo a ser redigido em papel timbrado do Licitante) 
 

 

 

Em cumprimento à orientação do Tribunal de Contas da União – Acórdão 1.793/2011 – 

Plenário, declaro que não há no quadro societário desta empresa servidor vinculado à 

Seção Judiciária de Primeiro Grau no Distrito Federal - SJDF. 

 

 

Cidade-Estado,      de                de  2018. 

 

 

 

 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ 
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ANEXO V DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

(Modelo a ser redigido em papel timbrado do Licitante) 
 

 

  (Empresa)......................................................., inscrita no CNPJ nº 

................................, neste ato representada pelo Senhor(a) ............................................,  

DECLARA, de que, serão apresentados: 

 

a) No ato da assinatura do Contrato os documentos que indiquem as instalações, o 

aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, suficientes e disponíveis para a realização 

do objeto do Contrato, bem como de que disponibilizará a qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, conforme previsto no 

art. 30, II, da Lei n.º8.666/93.  

 

b) Caso seja declarada vencedora da Licitação, manterá, em BRASÍLIA – DF, sede, filial 

ou representação dotada de infraestrutura administrativa e técnica adequadas, com 

recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços 

contratados, a ser comprovada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da 

assinatura do Contrato; e que se responsabilizará por quaisquer danos causados por seus 

empregados à Justiça Federal de 1° Grau no DF e servidores da CONTRATANTE, dentro 

da área e dependências onde serão prestados os serviços, bem como pelo desaparecimento 

de bens da Justiça Federal de 1° Grau no DF e de terceiros, seja por omissão ou 

negligência de seus empregados.  

 

Cidade-Estado,      de                de  2018. 
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ANEXO VI DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018 

 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO SJ/DF N° ..../2018 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO/JUSTIÇA 
FEDERAL DE 1º GRAU NO DISTRITO FEDERAL E A EMPRESA ............................... 
 
Na data da assinatura eletrônica deste Instrumento, de um lado a UNIÃO/JUSTIÇA FEDERAL DE 1º 
GRAU NO DISTRITO FEDERAL, inscrita no CNPJ/MF nº 05.456.457/0001-29, com sede no SAS, Qd. 
02, lote 5/B, Bl. G, neste ato representada pelo Diretor da Secretaria Administrativa, Sr. Erico de Souza 
Santos, mediante delegação de competência outorgada pela Portaria DIREF nº 722, de 11/09/2009, 
denominada CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ................................, inscrita no CNPJ/MF nº 
..............., com sede......................., neste  ato representada legalmente por .........................., RG n°................, 
expedido em ................, pela SSP/DF, e CPF nº. ..................., denominada CONTRATADA, celebram o 
presente Contrato decorrente do Processo Administrativo eletrônico nº 0011528-14.2017.4.01.8005  e do 
Pregão nº ................., ficando as partes sujeitas às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações, e às seguintes cláusulas: 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
em 3 (três) elevadores e 2 (duas) plataformas elevatórias, instalados no Edifício-Sede I, Bloco “G”, da 
Seção Judiciária do Distrito Federal SJDF, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas 
e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários, de primeiro uso e genuínos dos 
respectivos fabricantes, de forma a manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento e 
segurança, conforme especificações constantes dos Anexos deste Contrato. 

 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão prestados 

com o fornecimento de todas as peças, componentes e acessórios genuínos do respectivo fabricante, 
necessários ao adequado funcionamento dos elevadores e à conservação de seu estado. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços de manutenção corretiva serão executados com o 

fornecimento de todas as peças e componentes cuja substituição seja necessária, inclusive aquelas 
decorrentes de uso mais intensivo, como ocorre de forma mais frequente no Elevador de Serviço. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

Compete à CONTRATANTE: 
 
1) designar a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Contrato; 
 
2) proporcionar as condições para que a CONTRATADA possa cumprir as obrigações pactuadas; 
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3) informar à CONTRATADA sobre as normas e procedimentos de acesso às 
suas instalações e eventuais alterações ocorridas em tais preceitos; 

 
4) assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, 

bem como a entrada de equipamentos necessários à execução dos serviços, mediante 
identificação e respeitadas as normas de segurança interna; 
 

5) efetuar, por meio de ordens de serviço, as chamadas de reparo, fornecendo os dados de 
maneira precisa; 

 
6) não permitir que terceiros executem os serviços contratados; 
 
7) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA, relacionados ao objeto pactuado; 
 
8) comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades constatadas quanto a prestação dos 

serviços; 
 

 9) acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços; 
 

10) promover, por intermédio do executor do Contrato, o recebimento do objeto; 
 

11) comunicar, por escrito, à CONTRATADA o não-recebimento do objeto, apontando as razões 
da sua não-adequação aos termos contratuais; 

 
 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

Compete à CONTRATADA: 
 

1) apresentar, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da assinatura do Contrato, 
cópia autenticada da documentação que comprove o registro, junto ao CREA-DF, da respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART (art. 1º da Lei nº. 6.496/1977), emitida em nome do Responsável Técnico; 

 1.1) como condição prévia para assinatura deste Contrato, a CONTRATADA 
deverá apresentar comprovação de vínculo profissional, bem como o comprovante de registro e anotação, 
junto ao CREA-DF, do profissional Responsável Técnico; 

 

2) efetuar os serviços de manutenção preventiva mensal, correções, ajustes, limpeza e 
lubrificação de componentes e, em especial, dos dispositivos de controle e segurança, em conformidade com 
as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, com a legislação pertinente e com 
o Anexo II deste Contrato, mantendo os elevadores em condições normais de segurança e funcionamento; 
  
 3) atender aos chamados da CONTRATANTE, para manutenção corretiva no prazo de 02 (duas) 
horas contadas do recebimento da ordem de serviço, no horário de 8h às 18 h.  
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  3.1) na hipótese do prazo a que alude o item  anterior esgotar-se após as 18h, os 
chamados deverão ser atendidos até as 10h do dia seguinte, ou, conforme exigir o interesse da 
Administração, em horário indicado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato; 

   
4) colocar o(s) elevador(es) e plataformas elevatórias em perfeitas condições de uso no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, contado da chegada de seu técnico às instalações da CONTRATANTE, e, na 
hipótese de esse prazo esgotar-se após as 18h, até às 10h do dia seguinte, ou ainda, no interesse da 
Administração, em horário indicado pela CONTRATANTE, sem prejuízo do cumprimento do prazo acima; 

  4.1) caso, em um período de 10 (dez) dias úteis, ocorrerem, para um mesmo elevador 
ou plataforma, mais de 03 (três) chamados para manutenção corretiva, a CONTRATADA estará sujeita à 
aplicação da multa prevista no Parágrafo Quarto da Cláusula Décima Terceira;  

  4.2) caso, em um período de 30 (trinta) dias úteis, ocorrerem, para um mesmo 
elevador ou plataforma, mais de 05 (cinco) chamados para manutenção corretiva, a CONTRATADA estará 
sujeita à aplicação de multa por inexecução parcial do Contrato, nos termos definidos no Parágrafo Nono  da 
Cláusula Décima Terceira, podendo estar sujeita à rescisão do mesmo;  
 

5) manter serviço para atendimento de emergência, durante todos os dias da semana, 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, devendo o chamado ser atendido em até 01 (uma) hora, no caso de haver pessoas 
retidas na(s) cabina(s) ou ainda em caso de acidente, ficando o elevador paralisado para verificação ou 
perícia, corrigindo as falhas de imediato, sem colocar em risco a segurança dos usuários e da edificação; 

 
6) solicitar à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato autorização para saída 

de partes dos equipamentos ou de peças cujo reparo deva ser efetuado em sua oficina própria, não 
acarretando essa remoção qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

 
7) submeter à avaliação à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato, no 

transcurso do prazo a que alude o item 4, pedido de dilação do prazo ali fixado, acompanhado de 
justificativa fundamentada por escrito, sempre que o conserto dos equipamentos ou de peças removidos para 
a oficina própria demandarem tempo superior para a solução dos problemas detectados; 

 
8) na hipótese de que trata o item  anterior, caso acolhido o pedido de dilação pela 

CONTRATANTE, o prazo suplementar para término dos reparos não será superior a 15 (quinze) dias úteis, 
contados da remoção do(s) equipamento(s) ou da(s) peça(s) para a oficina própria da CONTRATADA; 
 

9) substituir às suas expensas, quando exigido pela boa técnica, observadas as 
recomendações do fabricante dos elevadores e plataformas elevatórias, qualquer 
componente defeituoso, tanto mecânico como elétrico, excetuando-se as lâmpadas de 
iluminação das cabinas, utilizando sempre peças novas e originais; 

 
10) corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 

realizados, quando verificados vícios, defeitos ou incorreções na execução, ou decorrentes dos materiais 
empregados; 

 
11) providenciar para que seus empregados usem uniformes/crachás de identificação, quando nas 

dependências da CONTRATANTE; 
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12) fazer com que seus empregados utilizem os equipamentos de segurança recomendados pelas 
normas técnicas e portem ferramentas e instrumentos básicos, de modo a propiciar a correção dos defeitos 
durante a visita técnica;  

 
13) entregar o local de trabalho em perfeitas condições de higiene e segurança após a execução 

dos serviços contratados; 
 
14) substituir, sempre que for exigido pela CONTRATANTE, independentemente de 

justificativa, qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam considerados 
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina, à técnica ou ao interesse do serviço; 

 
15) indenizar integralmente as perdas e danos causados direta ou indiretamente à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão, dolosa ou culposa, de seus empregados, 
quando da execução dos serviços, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 
estiver sujeita, não excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
CONTRATANTE, podendo, a critério desta, optar pela reparação dos danos; 

 
16) fazer constar das ordens de serviço apresentada pela CONTRATADA a descrição dos 

consertos efetuados e a relação das peças substituídas, bem como as datas e os horários dos chamados e dos 
respectivos atendimentos; 

 
17) comunicar, por escrito, ao executor do Contrato, quaisquer irregularidades verificadas 

durante as manutenções preventiva e corretiva; 
 

18) apresentar ao executor do Contrato e manter atualizada  a relação dos 
empregados que prestarão serviços nas dependências da CONTRATANTE, bem como 
indicar o endereço e telefone de sua oficina e de seu depósito de peças de reposição; 

 
19) fornecer os nomes, endereços, números de telefones e/ou e-mails do(s) técnico(s) 

responsável(is) pelo atendimento de emergência, de modo a cumprir o disposto no item “5”  desta cláusula; 
 
20) cumprir fielmente o Contrato, de modo que os serviços contratados sejam realizados com 

esmero e perfeição; 
 
21) apresentar, juntamente com a fatura mensal, devidamente assinado pelo engenheiro 

responsável pelos serviços, relatório técnico circunstanciado em que conste a situação dos elevadores e 
plataformas elevatórias, as ocorrências verificadas no período, as providências adotadas e  a relação das 
peças substituídas com as respectivas garantias, de acordo com este Contrato e a rotina de trabalho 
empregada; 

 
 
22) manter sede, filial ou escritório em Brasília-DF com capacidade operacional para receber e 

solucionar qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à 
seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários; 

 
 

23) garantir por, no mínimo, 6 (seis) meses, os serviços prestados e as peças substituídas, 
independente do término do Contrato; 
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24) manter, durante a execução do contrato, e em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da assinatura do contrato; 

 
25) apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contados da data da notificação, original ou cópia autenticada da documentação abaixo relacionada:  

 a) ato constitutivo, devidamente inscrito, no caso de sociedades civis, acompanhado 
da documentação de eleição de seus administradores e da prova de constituição da diretoria em exercício, e, 
no caso de sociedades comerciais, estatuto ou contrato social e suas alterações devidamente registrado(s) na 
Junta Comercial; 

 b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 c) Certidão Conjunta Negativa relativa a Tributos Federais, e à Dívida Ativa da 
União, expedida pela Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

 d) Certidão Negativa de Tributos para com o Governo do Distrito Federal, expedida 
pela Secretaria de Fazenda e Planejamento do Governo do Distrito Federal, caso seja a CONTRATADA 
domiciliada nesta capital, ou equivalente, para o Estado e Município, no caso da CONTRATADA ser 
domiciliada em outra localidade, na forma da lei; 

 

 e) Certidão de Regularidade do FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal – 
CEF; 

 f) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal, ou documento equivalente, tratando-se de CONTRATADA domiciliada em outra 
localidade; 

 g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do 
Trabalho. 

 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente vedado à CONTRATADA subcontratar, 
transferir ou ceder a terceiros as obrigações resultantes da execução deste contrato, sob pena de incursão nas 
sanções previstas nos arts. 77 a 80 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas leis 8.883, de 08 de 
junho de 1994, e 9.648, de 27 de maio de 1998. 

 
 
 PARÁGRAFO SEGUNDO – A fiscalização da CONTRATANTE não exclui a 
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de realizar os procedimentos necessários à perfeita 
execução do Contrato. 

 
 
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
 

Caberá, ainda, à CONTRATADA: 
 

a) responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do objeto deste 
contrato, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, vales-
refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 
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b) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria; 

 
c) assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecida em dependência da 
CONTRATANTE; 
 

d) assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas ao 
objeto desta contratação, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 
 

e) assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste Contrato; 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 
encargos estabelecidos nesta cláusula não transfere à Administração da CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a 
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 
CONTRATANTE. 

 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não haverá vínculo empregatício dos empregados da 
CONTRATADA com a CONTRATANTE. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
 
Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de 

recursos e equipamento, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem 
como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental, em 
especial aos artigos 4º, 5º e 6º da Instrução Normativa N.º 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento e a Resolução 307, de 05 de julho de 
2002, do CONAMA. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As boas prática de otimização de recursos, redução de 

desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados 
pela CONTRATADA: 

 
a) racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes; 
b) substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 
c) racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água; 
d) reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio 

e conservação; 
e) descarte adequado de materiais tóxicos como óleo de motor, lâmpadas fluorescentes e 

reatores, pilhas e baterias, etc. sempre apresentando à CONTRATANTE a comprovação 
deste descarte, da forma ecologicamente correta; 

f) os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender à melhor relação entre 
custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, 
associados ao produto; 
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g) repassar aos seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de 
energia e água. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à 

CONTRATADA a apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, 
podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados 
mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais. 

 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à 

necessidade de racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de 
responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a participação destes em eventos 
de capacitação e sensibilização promovidos pela CONTRATANTE. 

 
 
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA deverá retirar, sob orientação da 

CONTRATANTE, todos os materiais substituídos durante a realização de serviços, devendo apresentá-los à 
CONTRATANTE para avaliação de reaproveitamento e/ou recolhimento a depósito indicado pela 
CONTRATANTE. 

 
 
PARÁGRAGO QUINTO – Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de 

obras e entulhos, incluindo lâmpadas queimadas, cabos, restos de óleos e graxas, deverão ser adequadamente 
separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislação ambiental e sanitária vigentes. 

 
 
PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATADA deverá desenvolver ou adotar manuais de 

procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas 
para descarte que contenham, em suas composições, chumbo, mercúrio e seus compostos, remetendo-os para 
os estabelecimentos que as comercializam ou á rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas 
indústrias. 

 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deve estabelecer, em comum acordo com a 

CONTRATANTE, procedimentos e rotinas voltadas ao monitoramento e à melhoria contínua da eficiência 
energética dos elevadores. 

 
 
PARÁGRAFO OITAVO – A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com 

os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção 
de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços. 

 
 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
 

O presente contrato terá vigência de 12 (doze meses), contada a partir da assinatura eletrônica do 

contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitada a duração a 60 (sessenta) meses, 

conforme disposto no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e demais alterações. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no orçamento da Justiça Federal de Primeiro Grau, no programa..............., elemento de despesa 

..........., e nos exercícios seguintes à dotação que atender à despesa.  

 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em ................... foi emitida a nota de empenho .............., do tipo 

..........., no valor de R$ ....................... (..................................). 

 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO 

 
O preço global do Contrato é de R$ ...................... (..........................), sendo o preço mensal de 

R$ .................... (............................). 

 
 

 

CLÁUSULA OITAVA -DO REAJUSTE 
 
O reajuste anual de preços, em caso de prorrogação, pleiteado pela CONTRATADA, será 

negociado entre as partes, tendo por teto máximo a variação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade 

Interna - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, apurado no período de 12 meses 
contados do mês que antecede a data em que a Contratada fará jus ao reajustamento, observado o 
decurso de 12 (doze) meses da apresentação da proposta ou do último reajustamento concedido. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou 

de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado aquele que o substituir ou que vier a ser 
determinado pela legislação em vigor. Na falta de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 
elegerão novo índice oficial para o reajustamento contratual. 

 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 
 
 Para fiel cumprimento deste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias úteis contados da data do recebimento da via assinada deste Contrato, garantia no 

valor de R$ .................. (.......................), correspondente a 5 % (................) do valor global do contrato, 

válida até ...../....../......... (3 mês após o término da vigência do contrato), podendo optar por uma das 

modalidades previstas no art. 56 da Lei 8.666/93. 
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 PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, 

o pagamento de: 

 

 a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas; 

 b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

 c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao CONTRATADO; e 

 d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pelo 

CONTRATADO. 

 

 PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia oferecida na modalidade fiança bancária, deverá: 

 

 a) ser concedida nos termos e condições autorizados pelo Banco Central do Brasil; 

 b) ser concedida pelo valor integral exigido para a fiança; 

 c) conter renúncia expressa ao benefício de ordem (art. 827 do Código Civil Brasileiro); 

 d) estabelecer prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento; 

 e) ser irretratável, salvo no caso de substituição por outra modalidade de fiança, nos termos do 

art. 56 da Lei 8.666/93, previamente aprovada pela CONTRATANTE; 

 f) conter cláusula de atualização monetária e de irrevogabilidade. 

 

 

  PARÁGRAFO TERCEIRO - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer 
obrigação, inclusive indenização a terceiros, a CONTRATADA, desde já, se obriga a efetuar a respectiva 
reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da notificação expedida pela 
CONTRATANTE. 
 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Havendo restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, acréscimos ou supressões no objeto contratado que importem alteração do valor do Contrato, a 
garantia deverá ser complementada ou restituída em igual proporção, conforme o caso, no prazo previsto no 
parágrafo anterior. 

 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A infringência de qualquer cláusula contratual implicará a perda 

total ou parcial da garantia, conforme o caso, em favor da CONTRATANTE, revertendo seu valor aos cofres 
públicos, respondendo ainda a CONTRATADA pelas multas eventualmente aplicadas. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída 

após a execução deste Contrato e total adimplemento das  
Cláusulas avençadas. 

 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Para a prestação da garantia contratual, fica vedado à 

CONTRATADA, pactuar com terceiros (seguradoras, instituições financeiras, etc), cláusulas de não 
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ressarcimento ou não liberação do valor dado à garantia para o pagamento de multas por descumprimento 

contratual, bem como cláusulas impeditivas ao levantamento do valor integral de garantia apresentada, 

qualquer que seja a sua modalidade, ou que estabeleçam critérios de proporcionalidade ao seu prazo de 

vigência. 

 

 

PARÁGRAFO OITAVO - Caso a Contratada não cumpra o disposto nos parágrafos anteriores 
dentro do prazo estipulado, ficará sujeita às penalidades contratuais cabíveis. 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXECUÇÃO 
 

A execução do Contrato reger-se-á pelo Capítulo III - seção IV - da Execução dos Contratos, da 
Lei nº 8.666, de 21/06/93. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - A Administração nomeará uma Comissão, constituída de no mínimo 3 

(três) servidores, para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato e para receber o objeto decorrente 
da presente contratação. 

 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
 

O objeto deverá ser entregue a partir do primeiro dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos 
serviços, mediante a apresentação da nota fiscal, acompanhado da(s) ordem(ns) de serviço e do relatório 
previsto no item “21” da Cláusula Terceira, bem como das cópias autenticadas dos documentos relacionados 
no caput na Cláusula Décima Segunda, dando-se o recebimento da seguinte forma: 

a) provisoriamente, até 5 (cinco) dias úteis, a contar da entrega do documento fiscal, para 
verificação da conformidade do objeto e aferição do direito ao pagamento; 

  b) definitivamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nota fiscal 
relativa aos serviços prestados no último mês de vigência do Contrato. 

 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O embargo do recebimento provisório do objeto não implicará 

dilação do prazo de entrega e nem servirá como justificativa para qualquer atraso, não acarretando ônus para 
a CONTRATANTE. 

 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso seja embargado o recebimento definitivo do objeto e não 
providenciada a correção da(s) disfunção(ões) verificada(s) no prazo estabelecido na notificação de 
embargo, a contagem do prazo para aplicação de multa de mora iniciar-se-á ao final daquele prazo. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO 
 

O pagamento será efetuado mediante crédito bancário, em conta-corrente da CONTRATADA, 

em até 10 (dez) dias úteis, a contar da aferição do direito ao pagamento, devendo a nota fiscal de serviços vir 
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acompanhada da (as) Ordem (ns) de serviços (s) e do relatório previsto no item “21” da Cláusula Terceira, 

bem como cópia autenticada dos seguintes documentos: 

 

a) Certidão Conjunta Negativa relativa a Tributos Federais, e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

b) Certidão Negativa de Tributos para com o Governo do Distrito Federal, expedida pela Secretaria de 
Fazenda e Planejamento do Governo do Distrito Federal, caso seja a CONTRATADA domiciliada 
nesta capital, ou equivalente, para o Estado e Município, no caso da CONTRATADA ser 
domiciliada em outra localidade, na forma da lei; 

 

c) Certidão de Regularidade do FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal – CEF; 

 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho. 

 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As certidões relacionadas nas alíneas “a” a “d” desta cláusula, 

poderão ser substituídas pelo relatório SIASG/SICAF extraído pela CONTRATANTE ou por documentos 
expedidos eletronicamente nos sítios oficiais dos Órgãos competentes, e anexados aos autos do processo de 
pagamento, por ocasião da verificação da nota fiscal. 

 

 
PARAGRAFO SEGUNDO - Além da documentação citada no caput desta cláusula, deverá ser 

apresentada, se for o caso, juntamente com o primeiro documento fiscal encaminhado à CONTRATANTE 
para pagamento, documento comprobatório de opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, na 
forma prevista e regulamentada; 
 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A aferição do direito ao pagamento dar-se-á na data do 
recebimento provisório, observado o disposto no parágrafo primeiro da cláusula anterior; 

 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A emissão antecipada do documento fiscal, em data anterior à 
prevista para a entrega do objeto contratado, não implicará adiantamento para o pagamento da obrigação, e 
qualquer ônus porventura decorrente dessa antecipação constituirá encargo da CONTRATADA; 

 

 

PARÁGRAFO QUINTO - Havendo erro na nota fiscal, inconsistência nos demais documentos 
apresentados, a ocorrência de problemas de responsabilidade da CONTRATADA que impeçam a liquidação 
da despesa ou o descumprimento de qualquer outra cláusula contratual, será comunicada a irregularidade, 
ficando pendente o pagamento até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nessa hipótese, novo 
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prazo para pagamento será contado após a regularização da situação e/ou a reapresentação do documento 
fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
 

 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES DE MULTAS 
CONTRATUAIS 
 

A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do 

Capítulo IV - Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial, da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica estipulado o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor 
da nota fiscal relativa aos serviços prestados, por hora de atraso, a título de multa de mora, por 
descumprimento dos prazos referentes à hora estabelecidos neste Contrato, independentemente de 
notificação. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – o Cômputo das horas em atraso será efetuado 
tendo por base o horário de atendimento ao público na Seção Judiciária do Distrito 
Federal, compreendido entre 8 e 18 horas. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica estipulado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor da nota fiscal relativa aos serviços prestados, por dia útil, a título de multa de mora, por 
descumprimento de prazos referentes a dia previstos neste contrato, independentemente de notificação,  

 

 PARÁGRAFO QUARTO – Fica estipulado o percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor 
global do Contrato, caso a CONTRATADA cometa a infração prevista no subitem “4.1”  da  Cláusula 
Terceira; 

 

PARÁGRAFO QUINTO – Fica estipulado o percentual de 0,1% (zero vírgula um por cento) 
sobre o valor da garantia, por dia de atraso, por deixar de apresentá-la dentro dos prazos estabelecidos na 
Cláusula Nona; 
 
 

PARÁGRAFO SEXTO - Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados 
neste Contrato, deverá apresentar justificativa por escrito, até o vencimento desses prazos, ficando a critério 
da CONTRATANTE a sua aceitação; 

 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – A solicitação de dilação de prazos constantes neste Contrato deverá 

ser encaminhada ao Núcleo de Administração de Serviços Gerais – NUASG da CONTRATANTE, para 
análise e deliberação; 

 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Vencido(s) o(s) prazo(s) para execução dos serviços, a 

CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA, comunicando-lhe a data-limite para sanar a pendência. A 
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partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicadas as sanções de que tratam os parágrafos 
seguintes;  

 
 

PARÁGRAFO NONO - Pela inexecução parcial da obrigação, a Administração aplicará multa 
de 5% (cinco por cento) sobre o valor global contratado, sendo-lhe facultado, ainda, rescindir o Contrato e 
aplicar as sanções previstas nos incisos I e III do art.87 da Lei n° 8.666/93; 

 
PARÁGRAFO DÉCIMO - Pela inexecução total da obrigação, a Administração rescindirá o 

Contrato, e aplicará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global contratado, sendo-lhe facultado, 
ainda, aplicar as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art.87 da Lei n° 8.666/93; 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - As penalidades somente serão relevadas em razão de 
circunstâncias excepcionais, a critério da autoridade competente, e as justificativas deverão ser feitas por 
escrito e em formulário timbrado da CONTRATADA, fundamentada por fatos reais e comprováveis, e desde 
que formuladas conforme previsto no artigo 109 da Lei n° 8.666/93;  
 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - As multas devidas e/ou prejuízos causados à 
CONTRATANTE pela CONTRATADA deverão ser recolhidas à conta específica da CONTRATANTE, 
podendo ser deduzidos das parcelas mensais a serem pagas, da garantia prestada, ou ainda cobrados 
judicialmente, obedecida esta ordem; 

 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Caso a CONTRATADA não tenha valores a receber 

da CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para o recolhimento da 
multa na forma estabelecida no parágrafo anterior; 

 
 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A aplicação de multas, bem como a rescisão do 
Contrato, não impedem que a CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas no 

art. 87 da Lei n 8.666/93; 

 

 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A CONTRATANTE poderá promover o 

registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à CONTRATADA; 
 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste 

Contrato será precedida de processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o 
contraditório. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 
 
 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão com as conseqüências contratuais 
previstas em Lei, conforme disposto nos artigos 77, 78, 79 e 80, da Lei nº 8.666/93, reconhecendo a 
CONTRATADA os direitos da Administração. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

Dos atos da Administração caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei n 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os recursos intempestivos não serão levados em consideração. 
 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
O presente Contrato deverá ser publicado, na forma de extrato, no Diário Oficial da União, 

conforme disposições contidas no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. 
 

 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 

Para dirimir questões oriundas do presente contrato, fica eleito o Foro do Distrito Federal. 
 

ERICO DE SOUZA SANTOS 
Representante 

CONTRATANTE 
 
 
 
 
 

Representante 
CONTRATADA 
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ANEXO I DO CONTRATO SJ/DF Nº ......../2018 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 
 

 
1. DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
 
1.1 a manutenção corretiva dar-se-á quando da ocorrência de fato que impeça o funcionamento normal 
dos elevadores ou das plataformas elevatórias  e a sua consequente utilização, abrangendo os serviços e as 
peças que devam ser substituídas; 
 
1.2 conforme recomendação do fabricante, os serviços de manutenção preventiva e os itens a serem 
verificados e respectivas frequências estão discriminados no Plano de Manutenção Preventiva, constante do 
anexo II deste Contrato, os quais não excluem outros que se façam necessários ao bom funcionamento dos 
equipamentos ou recomendados pela boa técnica. 

 
 
 
2.   DA EXTENSÃO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E 

ACESSÓRIOS 
 
2.1 os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão prestados com 

fornecimento de todas as peças, componentes e acessórios genuínos do respectivo 
fabricante, necessários ao adequado funcionamento dos elevadores e à conservação de 
seu estado; 

 
2.2 os serviços de manutenção corretiva serão executados com o fornecimento de todas 

as peças e componentes cuja substituição seja necessária, inclusive aquelas decorrentes 
de uso mais intensivo, como ocorre de forma mais frequente no Elevador de Serviço.  

 
 
 
3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
 
3.1. constituem objeto das manutenções preventiva e corretiva os seguintes equipamentos: 
 
3.1.1.  03 (três) elevadores da marca ATLAS, com capacidade para 12 (doze) passageiros ou 840kg, do 

tipo Vertical Travel System e com despacho eletrônico microprocessado, contendo as seguintes 
características: 

 
a) velocidade de 120m/min ou 2m/s; 
b) acionamento por motores de corrente alternada e controle por freqüência variável; 
c) seletor de velocidade eletrônico; 
d) sensores ópticos sobre as cabinas e barras de leitura fixas na caixa de corrida; 
e) painéis de controle equipados com os seguintes itens: 



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09/2018  - 52  
 
 
 

e.1) microprocessadores capazes de autodetecção, autocorreção e registro de falhas; 
e.2) barras de proteção eletrônica; 
e.3) interfone; 

 

3.1.2 01 (uma) Plataforma elevatória da marca ThyssenKrupp, Linha: Easy Vertical 
(sem enclausuramento), Modelo: V200, com as seguintes características: 
 

a) capacidade de carga de 250kg; 
b) velocidade de 2,5m/min; 
c) duas paradas; 
d) acionamento: Sistema de Fuso Trapezoidal; 
e) operação: motor elétrico; 
f) entrada/saída: opostas – 180 graus; 
g) pavimento superior e inferior com portão com travamento eletromecânico; 
h) botoeiras: controle de chamada no interior do equipamento e nos pavimentos através de botões do 

tipo APC; 
i) alimentação p/ Equip. / Frequência: 220v / 60hz; 
j) instalação da plataforma: abrigada (interna); 
k) localização: Auditório do Edifício Sede I. 

 
 
 
 
3.1.3 01 (uma) Plataforma elevatória da marca Portac Elevadores, com as seguintes características: 
 

a) Capacidade: 250 kg; 
b) Motor: 220/380v 60hz 1.0hp; 
c) Percurso: aproximadamente 3 metros; 
d) Máquina: unidade hidráulica; 
e) Velocidade: 2,5m/min; 
f) Número de paradas: 2; 
g) Cabina: sensor de presença, luz, barreira eletrônica e barra de apoio; 
h) Central de máquinas: fixação na parte inferior, sustentada por perfis de aço (estrutural); 
i) Central de comando: eletro-eletrônico; 
j) Comando: acionado nos pavimentos e na cabine; 
k) Energia: 220v; 
l) Tração: pistão hidráulico; 
m) Freio: freio de segurança; 
n) Localização: área externa do Anexo do Edifício-Sede I. 

 

 
4. DO LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 
Os serviços serão executados no Edifício-Sede I da Justiça Federal de Primeiro 

Grau- Seção Judiciária do Distrito Federal, localizado no Setor de Autarquias Sul, Quadra 
2, Lote 8, Bloco G, Brasília - DF. 

 
 

5. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS. 
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 A CONTRATADA deverá prestar garantia mínima de 06 (seis) meses para as 
peças substituídas e os serviços prestados, mantida até o transcurso do referido prazo, 
mesmo que durante esse período ocorra o término do Contrato.  
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO II DO CONTRATO SJ/DF Nº ..../2018 
 

PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 
1 – PAVIMENTO 

DESCRIÇÃO PERIODICIDADE
M B T S 

Verificar indicadores e botoeiras de pavimento X - - - 
Verificar nivelamento X - - - 
Verificar portas de pavimento X - - - 
 

2 - CASA DE MÁQUINAS - DESCRIÇÃO PERIODICIDADE 
M B T S 

Verificar fusíveis/contatores - X - - 
Verificar conexões X - - - 
Levantamento do histórico de defeitos (apenas TMS) X - - - 
Verificar nível de óleo e vazamentos X - - - 
Verificar freios (sapatas/regulagem) X - - - 
Verificar ruídos na máquina/polias X - - - 
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Verificar cabos de tração X - - - 
Testar sistema de segurança - - - X 
Limpeza geral - X - - 
 

3 - CAIXA - DESCRIÇÃO PERIODICIDADE 
M B T S 

Verificar guias/grampos/corrediças - X - - 
Verificar fiação/conectores - - - X 
Verificar cabo de manobra X - - - 
Verificar arame de pantalhas/pantalhas - X - - 
Verificar fechos (eletromecânico/hidráulico) X - - - 
Verificar limites fim de curso X - - - 
Verificar nível de óleo nos copos X - - - 
Verificar ruídos de percurso X - - - 
Limpeza geral - X - - 
 

4 - CONTRAPESO - DESCRIÇÃO PERIODICIDADE 
M B T S 

Verificar corrediças de nylon X - - - 
Verificar nível de óleo X - - - 
Verificar suportes da corrente de compensação - X - - 
Verificar ruídos no percurso X - - - 
 

5 - SUSPENSÃO  - DESCRIÇÃO PERIODICIDADE 
M B T S 

Verificar pivô de porta - - X - 
Funcionamento do operador de porta/suspensão X - - - 
Limpeza geral - X - - 
 

6 - POÇO  - DESCRIÇÃO PERIODICIDADE 
M B T S 

Verificar molas/pára-choque - X - - 
Verificar tensor - X - - 
Limpar fundo do poço X - - - 
 

7 - CABINA  - DESCRIÇÃO PERIODICIDADE 
M B T S 

Verificar botoeiras X - - - 
Verificar interfone X - - - 
Iluminação/acrílicos/lâmpadas X - - - 
Indicador de posição digital X - - - 
Testar proteções (pressão de portas/bordas/fotocélulas) X - - - 
Alarme de cabina X - - - 
 

Legenda: 
M= Mensal 
B= Bimestral 
T= Trimestral 
S= Semestral 
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ANEXO III DO CONTRATO SJ/DF Nº ...../2018 
 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS  
 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE.

VALOR 
UNITÁRIO 
MENSAL  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

MENSAL 
(R$) 

1 

Elevador marca ATLAS, com 
capacidade para 12 (doze) 
passageiros ou 840kg, tipo Vertical 
Travel System, com despacho 
eletrônico microprocessado. 

3   

2 

Plataforma elevatória da marca 
Thyssenkupp, Linha: Easy Vertical 
(sem encalusuramento), Modelo: 
V200, com capacidade de 250kg. 

1   

3 

Plataforma elevatória da marca 
Portac Elevadores, com capacidade 
de 250kg. 

1   

VALOR MENSAL (R$)  

VALOR ANUAL (R$)  

 
 
 

 


