
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR/PJ N° 010/2018 

PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

GRÁFICOS PARA O CONASEMS 

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS, torna público, para o 
conhecimento dos interessados, a abertura de processo seletivo do tipo MENOR VALOR POR 
ITEM, regido por este Termo de Referência e seus Anexos e pelas Leis nº 10.406/2002 e nº 
13.105/2015, podendo ser referenciado, no que couber, na Lei nº 8.666/1993. 

1 OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada em impressão gráfica de materiais institucionais 
personalizados e de publicações em geral, com o fornecimento dos produtos segundo 
estimativa anual do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS. 
1.2 Os itens 3 e 4 deste Termo de Referência contêm respectivamente as especificações 
detalhadas dos serviços de impressão a serem prestados, com as respectivas estimativas de 
quantidades anuais, e as condições de fornecimento e entrega dos produtos. 

2 ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA 

2.1 Atualmente o CONASEMS realiza coleta de preços e contrata a impressão de material 
gráfico na medida da necessidade, procurando, dentro do possível, consolidar demandas com 
o objetivo de obter a melhor relação custo e benefício e, ao mesmo tempo, suprir a contento a 
necessidade em relação a esses materiais, prática que traz, no entanto, riscos de continuidade 
e maior desgaste operacional. 
2.2 No sentido de propiciar maior economicidade e desempenho operacional, além de se 
evitar paralisações ou prejuízos decorrentes de materiais com estoque baixo ou indisponíveis, 
realizou-se levantamento prévio das estimativas de demandas anuais, visando à realização de 
processo seletivo para a contratação desses serviços de impressão, a serem realizados a partir 
de demanda formalizada e arte fornecida pelo CONASEMS. 
2.3 Com a contratação resultante do processo seletivo objeto deste Termo de Referência, 
almeja-se maior planejamento das demandas futuras e melhores condições de aquisição de 
materiais gráficos exigidos para suprir as necessidades do CONASEMS, considerando-se que tais 
materiais são essenciais à continuidade e manutenção das atividades realizadas no âmbito da 
Entidade. 

3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 

3.1 Ao CONASEMS reserva-se o direito de demandar anualmente, na totalidade ou em 
parte, os serviços de impressão a seguir listados, especificados e quantificados: 
3.1.1 ITEM 1 - MATERIAIS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADOS: 
i) Bloco de Anotações: Formato aberto 29,6cm x 21,0cm (vinte e nove centímetros e seis 
milímetros por vinte e um centímetros) e formato fechado 14,8cm x 21,0cm (quatorze 
centímetros e oito milímetros por vinte e um centímetros); Número de vias: duas; Número de 
jogos: dez; Capa em papel Kraft natural 80g/m² (oitenta gramas por metro quadrado) em 0x0 
(zero por zero) cores; Acabamentos: prova digital, gravação de chapas CTP; Finalizações: 



 

 

blocado, refilado, empacotado; Quantidade anual estimada: 4.500 (quatro mil e quinhentas) 
unidades 
ii) Capa de Processo: Formato aberto 48,8cm x 32,2cm (quarenta e oito centímetros e oito 
milímetros por trinta e dois centímetros e dois milímetros) e formato fechado 22,0cm x 32,2cm 
(vinte e dois centímetros por trinta e dois centímetros e dois milímetros); Lombada de 5,0cm 
(cinco centímetros); Papel offset 240 g/m² (duzentos e quarenta gramas por metro quadrado) 
em 4x0 (quatro por zero) cores; Acabamentos: 03 (três) dobras de vinco na lombada, com 02 
(dois) furos universais, prova digital, chapas CTP (sem confecção de fotolito); Finalização: 
refilado; Quantidade anual estimada: 1.200 (mil e duzentas) unidades 
iii) Cartão de Visita: Formato aberto e fechado 9,0cm x 5,0cm (nove centímetros por cinco 
centímetros); Lâmina em papel Couche fosco (digital) 250 g/m² (duzentos e cinquenta gramas 
por metro quadrado) em 4x4 (quatro por quatro) cores; Acabamentos: prova digital, laminado 
BOPP fosco e verso; Finalização: refilado; Quantidade anual estimada: 3.000 (três mil) unidades 
iv) Certificado: Papel offset formato A4, 180 (cento e oitenta) gramas, em 4x4 (quatro por 
quatro) cores; Impressão frente e verso; Acabamento: refilado; Quantidade anual estimada: 
2.000 (duas mil) unidades 
v) Envelope: Formato aberto 50,0cm x 41,0cm (cinquenta centímetros por quarenta e um 
centímetros) e formato fechado 24,0cm x 34,0cm (vinte e quatro centímetros por trinta e 
quatro centímetros); Lâmina em papel offset FSC 90g/m² (noventa gramas por metro quadrado) 
em 4x0 (quatro por zero) cores; Acabamentos: prova digital, chapas CTP (sem confecção de 
fotolito), corte e vinco; Finalizações: refilado, colado à mão; Quantidade anual estimada: 6.800 
(seis mil e oitocentas) unidades 
vi) Filipeta: Formato aberto e fechado 15cm x 21cm (quinze centímetros por vinte e um 
centímetros); Lâmina em papel offset 150g/m2 (cento e cinquenta gramas por metro quadrado) 
em 4x0 (quatro por zero) cores; Acabamentos: prova digital, gravação de chapas CTP; 
Finalizações: empacotado, refilado; Quantidade anual estimada: 4.000 (quatro mil) unidades 
vii) Nominata: Formato aberto e fechado 10,5cm x 14,8cm (dez centímetros e cinco 
milímetros por quatorze centímetros e oito milímetros); Lâmina em papel offset (digital) 
150g/m2 (cento e cinquenta gramas por metro quadrado) em 4x0 (quatro por zero) cores; 
Acabamento: prova digital; Finalizações: refilado, empacotado; Quantidade anual estimada: 
250 (duzentas e cinquenta) unidades 
viii) Papel Timbrado: Formato aberto e fechado 21,0cm x 29,7cm (vinte e um centímetros 
por vinte e nove centímetros e sete milímetros); Lâmina em papel offset 90g/m² (noventa 
gramas por metro quadrados) em 4x0 (quatro por zero) cores; Acabamentos: prova digital, 
chapas CTP (sem confecção de fotolito); Finalização: refilado; Quantidade anual estimada: 
3.000 (três mil) unidades 
ix) Pasta com lombada: Formato aberto 47,0cm x 46,0cm (quarenta e sete centímetros por 
quarenta e seis centímetros) e formato fechado 22,5x32,0 cm (vinte e dois centímetros e cinco 
milímetros por trinta e dois centímetros); Pasta em papel cartão supremo FSC 350 g/m² 
(trezentos e cinquenta gramas por metro quadrado) em 4x0 (quatro por zero) cores; 
Acabamentos: prova digital, chapas CTP (sem confecção de fotolito), laminado BOPP fosco 
frente, corte e vinco, fita dupla face, verniz uv localizado na frente; Finalizações: refilado, bolso 
colado à mão; Quantidade anual estimada: 3.000 (três mil) unidades 
3.1.2 ITEM 2 – PUBLICAÇÕES: 
i) Agenda Anual do Gestor: 164 (cento e sessenta e quatro) páginas em papel offset 
75g/m² (setenta e cinco gramas por metro quadrado) em 3x3 (três por três) cores no miolo; 
Acabamentos: prova digital, gravação de chapas CTP, dobrado; Finalizações: fita dupla face, 



 

 

alceado, costurado, colado hotmelt, capa dura tipo encadernação, refilado e empacotado; Capa 
dura/brochura no formato fechado 135mm X 195mm (cento e trinta e cinco milímetros por 
cento e noventa e cinco milímetros); Revestimento em papel Couche fosco certificado FSC 170 
g/m² (cento e setenta gramas por metro quadrado) em 4x0 (quatro por zero) cores; 
Acabamentos: prova digital, gravação de chapas CTP, laminado BOPP fosco frente; Base capa 
em papel papelão HRC FSC 18 g/m² (dezoito gramas por metro quadrado) em 0x0 (zero por 
zero) cores; Guardas em papel offset 180 g/m² (cento e oitenta gramas por metro quadrado) 
em 1x0 (uma por zero) cores; Acabamentos: prova digital, gravação de chapas CTP, corte e 
vinco, dobrado; Quantidade anual estimada: 6.500 (seis mil e quinhentas) unidades 
ii) Catálogo 1: até 150 (cento e cinquenta) páginas em formato 210mm X 276mm 
(duzentos e dez milímetros por duzentos e setenta e seis milímetros) e com até 50 (cinquenta) 
imagens; Papel offset 90g (noventa gramas) para miolo; Capa papel cartão 320g (trezentos e 
vinte gramas), BOPP frente, lombada quadrada; Quantidade anual estimada: 2.000 (duas mil) 
unidades 
iii) Catálogo 2: até 200 (duzentas) páginas em formato 210mm X 279mm (duzentos e dez 
milímetros por duzentos e setenta e nove milímetros), com cerca de 30 (trinta) tabelas ou 
gráficos e em torno de 40 (quarenta) fotografias; Papel offset 90g (noventa gramas) para 
miolo; Capa papel cartão 320g (trezentos e vinte gramas), BOPP frente, lombada quadrada; 
Quantidade anual estimada: 2.000 (duas mil) unidades 
iv) Folder 1: Formato A4 com diagramação simples; Papel Couche fosco 90g (noventa 
gramas) sem laminação; Quantidade anual estimada: 4.000 (quatro mil) unidades 
v) Folder 2: Formato A4 com diagramação constante do Anexo II; Papel Couche fosco 90g 
(noventa gramas); Quantidade anual estimada: 4.000 (quatro mil) unidades, sendo 3.000 (três 
mil) unidades na Língua Portuguesa e 1000 (mil) unidades na Língua Espanhola 
vi) Livreto: de 20 (vinte) a 50 (cinquenta) páginas, no formato 16cm x 21cm (dezesseis 
centímetros por vinte e um centímetros), colorido, sem infográficos; Capa simples no Couche 
fosco 170g (cento e setenta gramas); Miolo no Couche fosco 90g (noventa gramas); 
Acabamento com lombada canoa; Quantidade estimada: 4.500 (quatro mil e quinhentas) 
unidades 
vii) Livro: até 350 (trezentas e cinquenta) páginas; Formato fechado 195mm X 260mm 
(cento e noventa e cinco milímetros por duzentos e sessenta milímetros); Formato aberto 
290mm X 260mm (duzentos e noventa milímetros por duzentos e sessenta milímetros); Miolo 
4/4 (quatro por quatro); Papel offset 90g (noventa gramas); Encadernação com lombada 
quadrada (costura); Capa papel cartão 300g 4/1 (trezentos gramas, quatro por um), BOPP 
frente; Quantidade estimada: 6.200 (seis mil e duzentas) unidades 
viii) Revista CONASEMS (quatro edições anuais; três edições restantes no ano de 2018): 52 
(cinquenta e duas) páginas em Formato aberto 42cm x 27,9cm (quarenta e dois centímetros 
por vinte e sete centímetros e nove milímetros) e formato fechado 21,0cm x 27,9cm (vinte e 
um centímetros por vinte e sete centímetros e nove milímetros): Capa em papel Couche Fosco 
certificado FSC LD 150g/m² (cento e cinquenta gramas por metro quadrado) em 4x4 (quatro 
por quatro) cores; Acabamentos: prova digital, gravação de chapas CTP, dobrado; 52 (cinquenta 
e duas) páginas em papel Couche FIT Fosco FSC LD 90g/m² (noventa gramas por metro 
quadrado) em 4x4 (quatro por quatro) cores; Acabamentos: prova digital, gravação de chapas 
CTP, dobrado; Finalizações: alceado, grampeado, refilado, empacotado; Quantidade anual 
estimada: 18.600 (dezoito mil e seiscentas) unidades, sendo 6.200 (seis mil e duzentas) 
unidades cada edição  



 

 

4 CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

4.1 A posse e o uso de quaisquer materiais impressos em função deste TR/PJ serão de inteira 
responsabilidade do CONASEMS. 
4.2 Caso haja necessidade, o CONASEMS poderá demandar quantidades extras dos 
materiais relacionados, em montante não superior a 30% (trinta por cento) da estimativa do 
valor dos serviços contratados, ficando estabelecida a garantia, pela empresa a ser contratada, 
da manutenção do valor unitário anteriormente orçado e respeitando-se, para a definição dos 
prazos de entrega dos serviços/produtos, a capacidade operacional da empresa fornecedora. 
4.2.1 O previsto no subitem 4.2 anterior poderá ser excepcionalizado no caso de alegada 
inexequibilidade da manutenção do valor unitário anteriormente orçado em função de 
comprovada elevação de preços dos insumos e ou da mão de obra, ou devido a fatos 
supervenientes, ocorridos no decorrer do ano de contratação. 
4.2.2 Na situação prevista no subitem 4.2.1 anterior, o CONASEMS poderá realizar a coleta de 
preços no mercado, visando à melhor aquisição dos serviços/produtos demandados. 
4.3 Os produtos decorrentes dos serviços de impressão objeto deste TR/PJ deverão ser 
entregues obedecendo-se os seguintes prazos: 

PRODUTO PRAZO 

Material Institucional Personalizado: Bloco de Anotações, Capa 
de Processo, Cartão de Visita, Certificado, Envelope, Filipeta, 
Nominata, Papel Timbrado e Pasta com lombada 

Em até 12 (doze) dias úteis após a solicitação e envio 
da arte pelo CONASEMS e estipuladas as quantidades 
necessárias, já incluído o prazo para validação das 
“bonecas” 

Publicações: Catálogos 1 e 2, Certificado, Filipeta, Folders 1 e 2, 
Livreto e Revista 

Em até 14 (quatorze) dias úteis após a solicitação e 
envio da arte pelo CONASEMS e estipuladas as 
quantidades necessárias, já incluído o prazo para 
validação das “bonecas” 

Publicações: Agenda e Livro 

Em até 30 (trinta) dias corridos após a solicitação e 
envio da arte pelo CONASEMS e estipuladas as 
quantidades necessárias, já incluído o prazo para 
validação das “bonecas” 

4.3.1 A entrega dos produtos deverá, dentro do prazo disposto no subitem 4.3 anterior, 
ocorrer diretamente na sede do CONASEMS, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco G, 
Edifício Anexo, sala 144 – Ala B, CEP 70.058-900, Brasília/DF, aos cuidados da Sra. Sônia Mayumi 
Umeta. 
4.3.2 O CONASEMS poderá solicitar a entrega em outro endereço na cidade de Brasília/DF, o 
que será informado na oportunidade.  

5 FORMA DE ESCOLHA DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS 

5.1 O presente Termo de Referência será publicado na íntegra no site do CONASEMS 
http://www.conasems.org.br/institucional/transparencia/ e simultaneamente encaminhado 
por e-mail, no dia 05.06.2018, terça-feira, às empresas do ramo cadastradas no banco de 
fornecedores e prestadores do CONASEMS e cujas finalidades sejam compatíveis com o objeto 
deste TR/PJ. 
5.2 Empresas interessadas na contratação poderão encaminhar suas ofertas por meio 
digital em formato PDF, para compras@conasems.org.br, no intervalo compreendido entre 
16:50h (dezesseis horas e cinquenta minutos) e 17:00h (dezessete horas) do dia 11.06.2018, 
segunda-feira. 

http://www.conasems.org.br/institucional/transparencia/
mailto:compras@conasems.org.br


 

 

5.3 Serão aceitas apenas as ofertas que estejam acompanhadas de documentação de 
habilitação e respectiva proposta de preços, obrigatoriamente digitada em computador, sem 
emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, rubricadas em todas as 
suas folhas e devidamente assinada.  
5.4 No caso de não recebimento de documentações e propostas de preços no prazo 
estipulado, o CONASEMS publicará no dia 11.06.2018, segunda-feira, a prorrogação desse 
prazo por 3 (três) dias, facultando às interessadas a apresentação de ofertas no intervalo 
compreendido entre 17:50h (dezessete horas e cinquenta minutos) e 18:00h (dezoito horas) 
do dia 14.06.2018, quinta-feira. 
5.4.1 Caso a situação relatada no subitem 5.4 anterior persista, o CONASEMS adotará 
providências junto a pessoas jurídicas de reconhecimento no mercado no sentido da 
contratação direta daquela que melhor lhe convier, em consonância com as necessidades 
descritas neste Termo de Referência, não sem antes prospectar e cotar os serviços requeridos. 
5.5 No dia 12.06.2018, terça-feira, o CONASEMS analisará a documentação de habilitação 
e as propostas de preços recebidas das instituições interessadas na contratação, conforme 
disposto neste Termo de Referência. 
5.5.1 No caso da situação exposta no subitem 5.4 deste TR/PJ, no dia 15.06.2018, sexta-feira, 
o CONASEMS procederá de acordo com o descrito no subitem 5.5 anterior. 
5.6 Será adotado como critério de escolha da melhor proposta o MENOR VALOR POR ITEM 
ofertado para atendimento de todas as exigências de qualidade e quantidade previstas neste 
Termo de Referência e seus Anexos. 
5.6.1 Caso seja constatado empate durante o julgamento das propostas apresentadas e 
verificadas como mais vantajosas, o CONASEMS escolherá aquela que apresente maior 
quantidade de serviços de impressão com menores valores e maior tempo de constituição da 
empresa, nessa ordem. 
5.7 Será desclassificada a proposta elaborada em desacordo com as orientações contidas 
neste Termo de Referência, que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente ou que contenha 
preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. Também não serão consideradas as 
propostas que impuserem condições diferentes das dispostas neste instrumento, que 
apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar a análise/apuração ou que não 
atenderem aos requisitos mínimos discriminados neste Termo de Referência. 
5.8 O resultado da análise da documentação de habilitação e da aferição da melhor 
proposta será informado imediatamente pelo CONASEMS diretamente aos interessados 
proponentes e publicado na mesma seção na internet informada no subitem 5.1 deste Termo 
de Referência. 

6 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

6.1 Poderão apresentar proposta para fins de avaliação e contratação interessados pessoa 
jurídica cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto deste Termo de Referência, com 
5 (cinco) ou mais anos no mercado e que estejam com regularidade fiscal e tributária. 
6.2 Ao apresentar proposta para fins de avaliação e contratação, a pessoa jurídica, 
automaticamente, declara possuir pessoal qualificado, instalações e equipamentos necessários 
e disponíveis ao cumprimento do objeto da contratação, conforme minuta de Declaração 
constante do Anexo I, responsabilizando-se, inclusive, pela veracidade dessa informação, e 
deverá ainda apresentar, junto com a respectiva proposta de preços, documentos de 
habilitação que atestam sua experiência e aptidão e sua capacidade jurídica, regularidade fiscal 
e previdenciária, por meio dos seguintes documentos: 



 

 

a) Mínimo de 02 (dois) Atestados, Declarações ou Certidões de capacidade operacional, 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, impressos em papel timbrado da 
empresa emitente, devidamente assinados, onde deverá estar comprovada a experiência de no 
mínimo 05 (cinco) anos e a aptidão do interessado participante para desempenho de atividades 
pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo 
de Referência; 
b) Certificado de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, com o devido 
registro comercial, no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, e a última alteração contratual, se houver, devidamente registrados, em se 
tratando de associação ou sociedade, acompanhados de prova de diretoria em exercício, ou 
ainda, no caso de sociedade por ações, também o documento de eleição de seus 
administradores; 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e prova de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
d) Prova de regularidade fiscal perante à Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02.10.2014, 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com 
retificações e alterações posteriores; 
e) Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
f) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
proponente, quando couber; 
g) Declaração, conforme minuta também constante do Anexo I, impressa em papel 
timbrado, de concordância com todos os termos e condições estabelecidas neste TR/PJ, 
incluindo as obrigações da empresa contratada, constantes do item 9 deste TRPJ, e de que está 
ciente das sanções administrativas em decorrência do descumprimento de quaisquer cláusulas 
do Contrato a ser firmado com o CONASEMS; e 
h) Declaração, cuja minuta encontra-se no Anexo II, impressa em papel timbrado, de que 
não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que 
não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo menor a partir de 14 
(quatorze) anos na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal da República Federativa do Brasil. 
6.3 O CONASEMS poderá solicitar a comprovação das exigências descritas nas alíneas “d”, 
“e” e “f” do subitem 6.2 anterior em quaisquer das etapas, desde a contratação, à prestação 
dos serviços e ao devido pagamento. 
6.4 Os atestados previstos na alínea “a” do subitem. 6.2 anterior deverão ser apresentados 
em papel timbrado da empresa emitente e conter, no mínimo: i) nome e endereço completo 
do emitente do Atestado; ii) nome da empresa que prestou o serviço ao emitente do Atestado; 
iii) objeto contratual; iv) período de vigência do contrato; v) data de emissão do Atestado; vi) 
assinatura e identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce); e vii) dados para 
contato - número do telefone e e-mail do emitente do Atestado. 
6.5 Caso o participante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de 
pequeno porte a ela equiparada, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, sob pena de inabilitação. 



 

 

6.6 Não poderá apresentar proposta para fins de avaliação e contratação o interessado: 
a) Proibido de celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;  
b) Estrangeiro que não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
c) Que esteja em processo de falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso 
de credores, insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; e 
d) Que empregue menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e que empregue menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo menor a partir de 
14 (quatorze) anos na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal da República Federativa do Brasil. 

7 PROPOSTA DE PREÇOS  

7.1 A proposta de preços, deverá conter minimamente os seguintes elementos (modelo 
exemplificativo no Anexo III): 
a) Identificação da pessoa jurídica, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, 
estado, CEP), números de telefone, e-mail, local, data e assinatura por quem de direito; 
b) Descrição clara do objeto, valor por serviço e VALOR POR ITEM, propostos para o 
desenvolvimento dos serviços previstos neste Termo de Referência; 
c) Informação dos valores propostos expressos em algarismos e por extenso, sendo que, 
em caso de divergência entre o valor grafado e o por extenso, prevalecerá o descrito por 
extenso; 
d) Declaração de que no valores propostos estão incluídas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução dos serviços, tais como: salários, seguros, impostos, taxas, custos 
operacionais e administrativos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 
comerciais e quaisquer outras que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, 
inclusive expectativas de riscos, além da parcela de eventual lucro, que correrão a expensas da 
pessoa jurídica proponente, excluindo o CONASEMS de solidariedade e ou de despesa adicional 
a qualquer título; e 
e) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias contados a 
partir da data limite fixada para a entrega da proposta de preços e da respectiva documentação. 

8 PRAZO CONTRATUAL 

8.1 Após a divulgação do resultado da análise da documentação de habilitação e da aferição 
da melhor proposta, e dentro do prazo de validade da proposta de preços apresentada, a 
prestadora de serviços selecionada poderá ser convocada para assinar o Contrato, conforme 
modelo do Anexo IV, no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua convocação. 
8.2 No caso de não comparecimento da prestadora selecionada no prazo estipulado no 
sibitem 8.1 anterior, será convocada a segunda classificada e assim sucessivamente. 
8.3 A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse 
das partes, mediante Termos Aditivos, no limite máximo de 60 (sessenta) meses, desde que 
haja manifestação formal da autoridade competente (Presidente do CONASEMS), conforme 
situações disciplinadas no Contrato.  



 

 

9 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 

9.1 Responsabilizar-se pela fiel execução dos serviços constantes neste Termo de 
Referência, na Proposta apresentada e no Contrato assinado com o CONASEMS, com a 
pontualidade, a qualidade e a eficiência requeridas, sendo vedada a transferência a outrem, 
no todo ou em parte, do objeto do Contrato a ser celebrado com o Conselho. 
9.2 Iniciar os serviços imediatamente após a assinatura do Contrato, mediante demanda do 
CONASEMS e recebimento da arte dos materiais/publicações e demais informações que se 
fizerem necessárias para o início da prestação dos serviços. 
9.3 Proceder à supervisão diária dos serviços objeto da contratação, responsabilizando-se 
pelas atividades de gerenciamento, execução, orientação, controle e acompanhamento desses 
serviços, designando para tanto um preposto, que será o representante para interlocução 
oficial com o CONASEMS. 
9.4 Entregar os serviços finalizados nas condições e nos prazos estabelecidos no item 4 e 
subitens deste TR/PJ, sob condição de penalização pelo seu descumprimento, assim como pelo 
não atendimento das demais condições contratuais. 
9.5 Relatar ao CONASEMS toda e qualquer irregularidade observada em virtude da 
prestação dos serviços contratados. 
9.6 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONASEMS, se obrigando 
a atender prontamente as suas reclamações, entendendo-se como tal o prazo de um dia útil. 
9.7 Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade agentes em número 
necessário, para perfeita execução dos serviços, pagando-lhes salários compatíveis, de valor 
igual ou superior ao piso salarial estabelecido para categoria, bem como os benefícios 
empregatícios de praxe (vale-transporte, alimentação etc.).  
9.8 Estar apto a proporcionar atendimento, com recursos humanos habilitados e 
equipamentos adequados para resolver os casos excepcionais e urgentes, ainda que fora do 
horário comercial, inclusive aos sábados, domingos e feriados; nesses casos, o CONASEMS 
poderá entrar em contato direto com o preposto da empresa contratada, o qual deverá estar 
sempre munido de aparelho telefônico celular. 
9.9 Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONASEMS, através de um 
representante designado pelo Presidente da Entidade para acompanhar e fiscalizar a execução 
dos serviços, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização do CONASEMS 
eximirá a empresa contratada de suas responsabilidades provenientes do Contrato. 
9.10 Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de cadastro e regularidade 
exigidas durante o processo de habilitação e qualificação. 
9.11 Apresentar as Notas Fiscais de acordo com o item 12 e subitens deste Termo de 
Referência. 

10 OBRIGAÇÕES DO CONASEMS 

10.1 Responsabilizar-se pela especificação, acompanhamento e monitoramento dos serviços 
e pela sua aprovação. 
10.2 Responsabilizar-se por enviar à empresa contratada a arte dos materiais/publicações e 
demais informações que se fizerem necessárias para o início da prestação dos serviços, em 
tempo hábil considerando-se o prazo para sua finalização. 
10.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa 
contratada, desde que necessários ao desenvolvimento dos serviços a serem contratados, 
assim como disponibilizar todos os documentos necessários à execução dos trabalhos. 



 

 

10.4 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do 
Contrato, podendo para tanto, sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer serviço 
que não esteja de acordo com a técnica atual, normas ou especificações que atentem ao objeto 
do Contrato, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização do CONASEMS 
eximirá a empresa contratada de suas responsabilidades assumidas em Contrato. 
10.5 Notificar tempestivamente a empresa contratada sobre a ocorrência de eventuais 
imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 
10.6 Observar para que, durante a vigência do Contrato, seja mantida pela empresa 
contratada a compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência. 
10.7 Receber os serviços objeto do Contrato com a empresa, nos termos e condições 
pactuados, procedendo à verificação da execução desses serviços mediante atesto das Notas 
Fiscais em até 5 (cinco) dias após a entrega da mesma. 
10.8 Efetuar os pagamentos dos serviços contratados nas condições e preços previstos no 
item 12 e subitens deste Termo de Referência. 

11 FISCALIZAÇÃO 

11.1 No curso da execução dos serviços objeto do Contrato, caberá ao CONASEMS, 
diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar o cumprimento das especificações 
exigidas, sem prejuízo daquela exercida pelo Fiscal do Contrato designado e pela empresa 
contratada. 
11.2 A presença da fiscalização do CONASEMS não elide nem diminui a responsabilidade da 
prestadora de serviços contratada. 

12 FORMA DE PAGAMENTO 

12.1 Quando comprovada a fiel e correta execução do serviço, o Fiscal do Contrato designado 
pelo Presidente do CONASEMS deverá atestar os documentos da despesa para fins de 
pagamento. 
12.2 Pela prestação dos serviços, o CONASEMS realizará o pagamento de boleto bancário ou 
ordenará os valores devidos à conta bancária corporativa da prestadora de serviços contratada, 
mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura. 
12.3 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, após a total e efetiva execução dos serviços e entrega dos produtos demandados 
e o devido atesto dos serviços dado pelo Fiscal do Contrato designado pelo CONASEMS. 

13 ORIGEM DOS RECURSOS 

13.1 As despesas decorrentes da execução dos serviços correrão às custas do CONASEMS, 
podendo ser por meio de recursos próprios ou de termos de cooperação com organismos 
internacionais. 

14 INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

14.1 Será facultado às empresas interessadas, visando à elaboração da proposta de preços, 
o acesso ao CONASEMS para a realização de diligências/obtenção de informações adicionais e 
esclarecimentos sobre os serviços e produtos a serem demandados, constantes deste TR/PJ. 



 

 

14.2 Eventuais pedidos de informações e esclarecimentos deverão ser encaminhados por 
meio do contato compras@conasems.org.br com a identificação do número deste TR/PJ, ou 
pelos telefones (61) 3223-0155 ou 3022-8900. 

Brasília/DF, 05 de junho de 2018. 

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS 

  

mailto:compras@conasems.org.br


 

 

TR/PJ Nº 010/2018 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO/CONCORDÂNCIA E QUALIFICAÇÃO PARA HABILITAÇÃO  

Por meio do presente ato, a empresa (inserir nome da empresa), inscrita no CNPJ sob 

nº (inserir número do CNPJ), sediada na (inserir endereço completo, Município e Unidade da 

Federação), telefone(s) (inserir telefones fixos e móveis), e-mail para contato (inserir endereço 

eletrônico), neste ato representada pelo(a) Sr.(a) (inserir nome do(a) representante legal), 

portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir número do RG) e do CPF nº (inserir número do 

CPF), DECLARA, responsabilizando-se, sob as penas da Lei, pela veracidade das informações, 

que: 

1 - Tem pleno conhecimento e concorda com o objeto e todas as condições 

estabelecidas no Termo de Referência Pessoa Jurídica – TR/PJ CONASEMS nº 010/2018, e seus 

Anexos, incluindo as obrigações da empresa contratada, constantes do item 9 do referido 

Termo, e de que está ciente das sanções administrativas em decorrência do descumprimento 

de quaisquer cláusulas do Contrato a ser firmado com o CONASEMS; e que 

2 - Preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no TR/PJ 

CONASEMS nº 010/2018, e seus Anexos, assim como, em conformidade com o previsto, possui, 

no ato da contratação, e possuirá, durante toda a vigência do Contrato a ser firmado com o 

CONASEMS, pessoal qualificado, instalações físicas e equipamentos necessários e disponíveis 

ao cumprimento do objeto contratado. 

______________________________ 

(Inserir Local e Data) 

________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

ASSINATURA, QUALIFICAÇÃO E CARIMBO 

OBS.: Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique claramente a 
empresa proponente. 

  



 

 

TR/PJ Nº 010/2018 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

Por meio do presente ato, a empresa (inserir nome da empresa), inscrita no CNPJ sob 

nº (inserir número do CNPJ), sediada na (inserir endereço completo, Município e Unidade da 

Federação), telefone(s) (inserir telefones fixos e móveis), e-mail para contato (inserir endereço 

eletrônico), neste ato representada pelo(a) Sr.(a) (inserir nome do(a) representante legal), 

portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir número do RG) e do CPF nº (inserir número do 

CPF), responsabilizando-se, sob as penas da Lei, pela veracidade das informações, DECLARA 

que, em atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98: 

(X) não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

(X) não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho 

(*) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (* em caso 

afirmativo, assinalar com X)  

______________________________ 

(Inserir Local e Data) 

________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

ASSINATURA, QUALIFICAÇÃO E CARIMBO 

OBS.: Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique claramente a 
empresa proponente. 

  



 

 

TRPJ Nº 010/2018 
ANEXO III 

PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 
 

ITEM 1 - MATERIAIS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADOS ITEM 2 – PUBLICAÇÕES 

i) Bloco de Anotações (4.500 unidades) 
____________________________________________ 

R$ (Valor em algarismos arábicos) 
____________________________________________ 

R$ (Valor por extenso) 

i) Agenda Anual do Gestor (6.500 unidades) 
____________________________________________ 

R$ (Valor em algarismos arábicos) 
____________________________________________ 

R$ (Valor por extenso) 

ii) Capa de Processo (1.200 unidades) 
___________________________________________ 

R$(Valor em algarismos arábicos) 
____________________________________________ 

R$ (Valor por extenso) 

ii) Catálogo 1 (2.000 unidades) 
____________________________________________ 

R$(Valor em algarismos arábicos) 
____________________________________________ 

R$ (Valor por extenso) 

iii) Cartão de Visita (3.000 unidades) 
____________________________________________ 

R$ (Valor em algarismos arábicos) 
____________________________________________ 

R$ (Valor por extenso) 

iii) Catálogo 2 (2.000 unidades) 
____________________________________________ 

R$ (Valor em algarismos arábicos) 
____________________________________________ 

R$ (Valor por extenso) 

iv) Certificado (2.000 unidades) 
____________________________________________ 

R$ (Valor em algarismos arábicos) 
____________________________________________ 

R$ (Valor por extenso) 

iv) Folder 1 (4.000 unidades) 
____________________________________________ 

R$ (Valor em algarismos arábicos) 
____________________________________________ 

R$ (Valor por extenso) 

v) Envelope (6.800 unidades) 
___________________________________________ 

R$ (Valor em algarismos arábicos) 
____________________________________________ 

R$ (Valor por extenso) 

v) Folder 2 (4.000 unidades) 
____________________________________________ 

R$ (Valor em algarismos arábicos) 
____________________________________________ 

R$ (Valor por extenso) 

vi) Filipeta (4.000 unidades) 
____________________________________________ 

R$ (Valor em algarismos arábicos) 
____________________________________________ 

R$ (Valor por extenso) 

vi) Livreto (4.500 unidades) 
____________________________________________ 

R$ (Valor em algarismos arábicos) 
____________________________________________ 

R$ (Valor por extenso) 

vii) Nominata (250 unidades) 
___________________________________________ 

R$ (Valor em algarismos arábicos) 
____________________________________________ 

R$ (Valor por extenso) 

vii) Livro (6.200 unidades) 
__________________________________________ 

R$ (Valor em algarismos arábicos) 
____________________________________________ 

R$ (Valor por extenso) 

viii) Papel Timbrado (3.000 unidades) 
___________________________________________ 

R$ (Valor em algarismos arábicos) 
____________________________________________ 

R$ (Valor por extenso) 

viii) Revista (18.600 unidades - 6.200 unidades por edição) 
__________________________________________ 

R$ (Valor em algarismos arábicos) 
____________________________________________ 

R$ (Valor por extenso) 

ix) Pasta com lombada (3.000 unidades) 
___________________________________________ 

R$ (Valor em algarismos arábicos) 
____________________________________________ 

R$ (Valor por extenso) 

VALOR DO ITEM 2:  
___________________________________________ 

R$ (Valor em algarismos arábicos) 
____________________________________________ 

R$ (Valor por extenso) 

VALOR DO ITEM 1:  
____________________________________________ 

R$ (Valor em algarismos arábicos) 
____________________________________________ 

(Valor por extenso) 

Todos os preços já consideram salários, seguros, impostos, taxas, 
custos operacionais e administrativos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, tributários e comerciais, bem como todas as demais 
despesas que incidam direta ou indiretamente na prestação dos 
serviços, inclusive expectativas de riscos e parcela de lucro 

NOME, RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ:  
ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONES E ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
DADOS BANCÁRIOS (NOME E Nº DO BANCO, Nº DA AGÊNCIA, Nº DA CONTA E DÍGITO VERIFICADOR): 
VALIDADE DA PROPOSTA (NÃO INFERIOR A 30 DIAS): __/__/____ 

_____________________________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

ASSINATURA, QUALIFICAÇÃO E CARIMBO 



 

 

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O CONASEMS  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 

CONASEMS E A EMPRESA (INSERIR O NOME DA EMPRESA 

VENCEDORA) 

As partes a seguir qualificadas, de um lado o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde ‐ CONASEMS, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco “G”, Edifício Anexo, Sala 
144B, Brasília/DF - CEP: 70.058-900, inscrito no CNPJ n.º 33.484.825/0001-88, neste ato 
representado por seu Presidente, o Sr. Senhor Mauro Guimarães Junqueira, brasileiro, casado, 
portador da Carteira de Identidade nº M-3874192, expedida pela SSP/MG e do CPF nº 
534.962.136-04, residente e domiciliado em São Lourenço-MG, eleito em assembleia geral 
realizada em 12.07.2017, doravante denominado CONTRATANTE e do outro (inserir nome e 
qualificação da empresa vencedora), CNPJ nº (inserir número do CNPJ), neste ato representada 
pelo(a) Sr.(a) (inserir nome do(a) representante legal), brasileiro(a), (inserir estado civil), (inserir 
profissão), portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir número do RG), expedida por 
(inserir órgão de expedição) e do CPF nº (inserir número do CPF), residente e domiciliado em 
(inserir endereço completo, com CEP, Município e Estado da Federação – UF), doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente Contrato 
de Prestação de Serviços, em conformidade com o que consta no Termo de Referência 
CONASEMS nº 010/2018 e mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste Contrato a impressão gráfica de (inserir materiais institucionais 
personalizados e ou publicações em geral), com o fornecimento dos produtos segundo 
estimativa anual do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS, em 
conformidade com as especificações estabelecidas no Termo de Referência nº 010/2018. 

PARÁGRAFO ÚNICO: São partes integrantes deste Contrato como se nele transcritos estivessem, o 
TRPJ nº 010/2018 e seus Anexos, a Proposta da CONTRATADA e demais peças que constituem 
o respectivo Processo. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS 

Os serviços, com as respectivas estimativas de quantidades anuais, encontram-se detalhados 
no item 3 e subitens do TR/PJ nº 010/2018 e as condições e prazos de fornecimento dos 
produtos encontram-se especificados no item 4 e subitens do mesmo TR/PJ.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ao CONASEMS reserva-se o direito de demandar anualmente, na 
totalidade ou em parte, os serviços de impressão especificados e quantificados no item 3 e 
subitens do TR/PJ nº 010/2018. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso haja necessidade, o CONASEMS poderá demandar quantidades extras 
dos materiais previstos, em montante não superior a 30% (trinta por cento) da estimativa do 
valor dos serviços contratados, ficando estabelecida a garantia, pela CONTRATADA, da 
manutenção do valor unitário anteriormente orçado e respeitando-se, para a definição dos 
prazos de entrega dos serviços/produtos, a capacidade operacional da empresa fornecedora. 
  



 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O previsto no Parágrafo Segundo anterior poderá ser excepcionalizado no 
caso de alegada inexequibilidade da manutenção do valor unitário anteriormente orçado em 
função da comprovada elevação de preços dos insumos e ou da mão de obra, ou devido a fatos 
supervenientes, ocorridos no decorrer do Contrato. 
PARÁGRAFO QUARTO: Na situação prevista no Parágrafo Segundo anterior, a CONTRATANTE 
poderá realizar a coleta de preços no mercado, visando à melhor aquisição dos 
serviços/produtos demandados. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

As obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE constam dos itens 9 e 10 do TR/PJ nº 
010/2018, devendo as partes cumpri-las como se aqui estivessem transcritas. 

CLÁUSULA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços será exercida por Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE poderá recusar quaisquer serviços quando entender que 
os mesmos não sejam os especificados, ou ainda quando entender que a prestação de serviços 
esteja irregular. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por 
parte da CONTRATANTE, através de um representante designado e nomeado pela 
CONTRATANTE, para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, ficando certo que, em 
nenhuma hipótese, a falta de fiscalização da CONTRATANTE eximirá a CONTRATADA de suas 
responsabilidades provenientes do presente Contrato. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA deverá prestar prontamente todos os esclarecimentos 
solicitados pela CONTRATANTE, considerando-se para tal o prazo de um dia útil. 

CLÁUSULA QUINTA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial dos serviços demandados pela CONTRATANTE, por meio de 
ordem de serviços, ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, inclusive o 
reconhecimento dos direitos das partes. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A rescisão deste Contrato poderá ser: 
I - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação. 
II - Judicial, nos termos da legislação. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: São motivos para rescisão do presente Contrato: 
I - O não cumprimento ou o cumprimento irregular de quaisquer cláusulas contratuais; 
II - O atraso injustificado na prestação dos serviços, com a comprovação da impossibilidade de 
sua conclusão nos prazos estipulados; 
III - A paralisação da prestação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à 
CONTRATANTE; 
IV - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, e igualmente sua cessão ou transferência; 
V - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
VI - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
VII - A dissolução da sociedade; 
VIII - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do Contrato; 



 

 

IX - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da CONTRATANTE; 
X - A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 45 
(quarenta e cinco) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à 
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação; 
XI - O atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE 
decorrentes dos serviços já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, tendo a CONTRATADA igualmente assegurado 
o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada 
a situação; 
XII - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução deste CONTRATO; 
XIII - A situação de pendência ou irregularidade, durante a execução contratual, perante ao 
FGTS e às Fazendas Nacional, Estadual e ou Municipal; e 
XIV – Qualquer outro motivo que, devidamente convencionado entre as partes, possa ensejar 
a rescisão. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
PARÁGRAFO QUARTO: Quando a rescisão ocorrer sem que a CONTRATADA se lhe tenha dado 
causa, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 
ainda direito a pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da rescisão. 
PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de haver o termo, sempre que possível, será precedido de balanço 
dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos, com a relação dos 
pagamentos já efetuados e ainda devidos. 
PARÁGRAFO SÉTIMO: A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais por parte da 
CONTRATADA acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite 
dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES 
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste CONTRATO, bem como diante da 
irregularidade, durante a execução contratual, perante ao FGTS e às Fazendas Nacional, 
Estadual e ou Municipal, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as 
seguintes sanções: 
I - Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de Ofício, mediante contra 
recibo do representante legal da CONTRATADA;  
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não executados, a ser recolhida no 
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de 
indenização dos prejuízos porventura causados à CONTRATANTE pela não execução parcial ou 
total do contrato; e 
III - Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação 
regular em relação ao FGTS e às Fazendas Nacional, Estadual e ou Municipal estiverem com a 
validade expirada, a CONTRATADA será advertida para que tome as devidas providências no 
prazo a ser estipulado, podendo sofrer imposição de multa de 10% (dez por cento), calculada 
sobre o valor da parcela a ser paga naquele momento. 



 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A sanção prevista no inciso I desta Cláusula poderá ser aplicada 
cumulativamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 
notificação, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: As multas aqui previstas poderão ser descontadas dos pagamentos devidos 
pela CONTRATANTE por retenção e dedução em créditos a que a CONTRATADA porventura 
tenha direito ou em conformidade com a notificação que venha a ser expedida pela 
CONTRATANTE, bem como convertidas em prestação de serviços. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

O valor total da presente contratação está estimado em R$ (inserir valor numérico) (inserir valor 
por extenso). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No valor constante do caput desta Cláusula Sétima estão incluídas todas 
as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos 
e ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, 
taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
da presente contratação.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento será efetuado, por meio de apresentação de boleto bancário 
ou por transferência bancária a ser ordenada em favor da CONTRATADA, na conta corrente 
corporativa da CONTRATADA no Banco (inserir nome e número), Agência nº (inserir número), 
Conta Corrente nº (inserir número), sendo ele processado em até 30 (trinta) dias da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, após a total e efetiva execução dos serviços e entrega dos 
produtos demandados e o devido atesto dos serviços dado pelo Fiscal do Contrato designado 
pela CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no Item 12 e subitens do TRPJ nº 
010/2018. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura 
ou crédito existente que a CONTRATADA possua junto à CONTRATANTE ou convertida em 
prestação de serviços, e caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a 
diferença será cobrada administrativa ou judicialmente, se necessário. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES 

Eventuais alterações contratuais serão formalizadas por meio de Termo Aditivo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em montante não superior a 30% (trinta 
por cento) da estimativa do montante anual dos serviços contratados. 

CLÁUSULA NONA – DAS VEDAÇÕES 

É vedado à CONTRATADA: 
I - Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 
II - Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

  



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CENTRO DE CUSTO 

As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão a custas da 
CONTRATANTE, podendo ser por meio de recursos próprios ou de termos de cooperação com 
organismos internacionais. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA 

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ter a 
sua duração prorrogada por meio de Termos Aditivos, no limite máximo de 60 (sessenta) meses, 
desde que haja manifestação formal da autoridade competente, observados os seguintes 
requisitos: 
I - Os serviços tenham sido prestados regularmente; 
II - A CONTRATANTE mantenha interesse na realização do serviço; 
III - O valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso para a CONTRATANTE; e 
IV - A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS 

A execução deste Contrato será regulada pelas suas cláusulas contratuais, pelo Termo de 
Referência CONASEMS nº 010/2018 e seus Anexos e pela Proposta da CONTRATADA e os casos 
omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE, aplicados, supletivamente, os princípios da 
teoria geral dos Contratos e das disposições do direito privado, na forma das Leis nº 
10.406/2002 e nº 13.105/2015. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de 
qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes se obrigam a cumprir o presente Contrato, 
que depois de lido e achado conforme, foi assinado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
sem rasuras ou emendas, perante duas testemunhas, a todo o ato presente. 

Brasília, (inserir dia) de (inserir mês) de 2018. 

 
MAURO GUIMARÃES JUNQUEIRA  (INSERIR NOME) 

Representante legal da CONTRATANTE  Representante legal da CONTRATADA 
 

 

(INSERIR NOME DA 1ª TESTEMUNHA)  (INSERIR NOME DA 2ª TESTEMUNHA) 

(INSERIR CPF)  (INSERIR CPF) 

 


