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TERMO DE REFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA - TRPJ N° 008/2021 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO  

1 OBJETO   

1.1 Contratação de empresa para o fornecimento de móveis para escritório, com 
a respectiva instalação no Núcleo Pedagógico do Centro de Produção Audiovisual 
(Estúdio) do CONASEMS, localizado na Rua Professor Antônio Aleixo, nº 756, salas 301 
a 310, Lourdes, Belo Horizonte/MG. 

2 ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA 

2.1 O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), 
buscando o atendimento ao previsto no artigo 3º de seu Estatuto, mais especificamente 
quanto às atividades voltadas para a “capacitação e educação permanente e 
continuada de pessoal”, vem construindo, desde meados de 2020, uma rede 
corporativa com capacidade tecnológica de produção de conteúdos digitais e de 
Educação a Distância (EAD), visando capturar os novos comportamentos de interação 
com as mídias digitais, onde os conteúdos estarão disponíveis em qualquer ponto de 
atenção em saúde, em qualquer tela e em todo o momento, nos 5.570 municípios mais 
o DF, e em todas as redes sociais. 
2.2 Para possibilitar a realização de gravações, editoração e finalização desses 
conteúdos, a serem disponibilizados via multiplataforma “+Conasems”, encontra-se em 
fase final de implantação, em Brasília/DF, o Centro de Produção Audiovisual (Estúdio) 
do CONASEMS. 
2.3 Dentro do escopo dessa implantação, várias ações já foram realizadas ou estão 
em curso, dentre elas a contratação de profissionais para comporem o Núcleo 
Pedagógico, que será responsável pela produção dos referidos conteúdos, 
compreendendo desde a elaboração de Planos Educacionais e Projetos Pedagógicos de 
Curso (PPC) até a conversão do material técnico-pedagógico dos cursos para linguagem 
web e de EAD. 
2.4 Para possibilitar um ambiente adequado para os profissionais que atuam no 
Núcleo Pedagógico, o qual está sendo implantado na cidade de Belo Horizonte/MG, pela 
concentração de profissionais naquela cidade, se faz necessária a contratação de 
empresa especializada no fornecimento e instalação de móveis para escritório, 
justificando o Processo Seletivo objeto deste TRPJ. 

3 ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E SERVIÇOS E PRAZOS DE ENTREGA 

3.1 Os produtos (móveis) deverão atender às seguintes especificações:  
a) Base em metalon (tubo de aço de carbono comum), com costura, em formato 
retangular, anticorrosivo e antioxidante; e 
b) Pranchões de MDF Madeirado Ripado (cumaru raiz, com acabamento em fita 
de borda nos dorsos). 
3.2 Os formatos dos móveis e as quantidades por área do Núcleo Pedagógico 
deverão obedecer ao disposto no quadro a seguir:  
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SEQ. MÓVEL FORMATO QTDE. ÁREA REFERÊNCIA 

1 Estação de Trabalho 1 Em L 10 Elevador - Esquerda ANEXO I / FIG. 01 

2 Armário AB2 Retangular 7 Elevador - Esquerda ANEXO I / FIG 02 

3 Pia e Armário Retangular 2 Copa - Esquerda ANEXO I / FIG 03 

4 Mesa de Trabalho Retangular 1 Elevador - Esquerda 2,20m x 1,10m / P=0,60m 

5 Mesa de Trabalho Prancha 1 Elevador - Esquerda 1,50m x 0,60m 

6 Painel c/Televisor Painel 1 Sala de Reuniões ANEXO I / FIG 04 

7 Mesa de Reunião Oval 1 Sala de Reuniões ANEXO I / FIG 05 

8 Estação de Trabalho 2 Em L 2 Sala da Coordenação  ANEXO I / FIG 06 

9 Mesa de Reunião Circular 2 Sala da Coordenação  ANEXO I / FIG 07 

10 Mesa da Secretária Em L 1 Recepção Coordenação 1 ANEXO I / FIG 01 

11 Mesa de Trabalho Em L 13 Elevador - Direita ANEXO I / FIG 01 

12 Mesa de Trabalho Prancha 4 Elevador  - Direita 1,50m x 0,60m 

13 Armário AB3 Retangular 3 Elevador - Direita  ANEXO I / FIG 08 

14 Armário Alto Retangular 6 Elevador - Direita ANEXO I / FIG 09 

15 Mesa de Refeição Redondo 2 Elevador  - Direita ANEXO I / FIG 10 

16 Estante Fundos  Retangular 1 Copa - Direita ANEXO I / FIG 11 

17 Balcão de impressão Retangular 1 Elevador Direita ANEXO I / FIG 12 

OBS: Medida da espessura das mesas = 18mm / Todas as bordas com engrosso   = 18mm x 2 =  36mm 

3.3 Os serviços de instalação/montagem dos móveis deverão seguir rigorosamente   
os layouts e especificações técnicas constantes nos desenhos do Anexo I.  
3.4 A entrega final, compreendendo a disponibilização do mobiliário e sua 
instalação/montagem, deverá ser realizada em até 20 (vinte) dias da assinatura do 
Contrato, prorrogáveis por no máximo mais 10 (dez) dias, a critério do CONASEMS, a 
partir de justificativa apresentada pela empresa fornecedora/prestadora. 

4 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

4.1 Poderão participar do presente Processo Seletivo, interessados pessoas 
jurídicas cujo ramo de atividades seja compatível com o objeto deste Termo de 
Referência, devendo os proponentes apresentarem, juntamente com a Proposta de 
Preços, tratada no item 5 e subitens adiante, os seguintes documentos de habilitação 
para atestar sua qualificação técnica e sua capacidade jurídica, além da sua regularidade 
fiscal/tributária e previdenciária: 
a) Portfólio de trabalhos/clientes, que demonstre qualidade e boa aceitação das 
soluções ofertadas, a ser avaliado pela equipe do CONASEMS; 
b) No mínimo 01 (um) Atestado, Declaração ou Certidão de capacidade 
operacional, com informações que demonstrem qualidade na execução e entrega 
pontual dos produtos/serviços, conforme especificações constantes no subitem 6.4 
deste TRPJ; 
c) Certificado de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com: 

1 Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, e a última alteração, 
se houver, devidamente registrados, acompanhados de prova de diretoria 
em exercício, em se tratando de associação ou sociedade, com documento 
de eleição dos administradores, no caso de sociedade por ações; 

d) Alvará ou autorização de funcionamento regular no endereço informado, 
quando a atividade assim o exigir, expedido pelo órgão competente; 
e) Decreto ou prova de registro da autorização para funcionamento, quando a 
atividade assim o exigir, expedido pelo órgão competente, em se tratando de empresa 
ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 
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f) Prova de regularidade fiscal perante a 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 RFB/PGFN nº 1.751, de 02.10.2014, com alterações e retificações 
posteriores; 
g) Certidão de regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital e Municipal 
do domicílio ou sede do proponente, quando couber;  
h) Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); e 
i) 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 menores 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. 
4.2 O CONASEMS poderá solicitar a comprovação das exigências descritas nas 
alíneas “f”, “g” e “h” do subitem 4.1 anterior em quaisquer das etapas, desde a 
contratação à prestação dos serviços e ao devido pagamento. 
4.3 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. 
4.4 O documento previsto na alínea “b” do subitem 4.1 deste TRPJ deverá ser 
apresentado em papel timbrado do emitente, podendo ser pessoa jurídica de direito 
público ou privado, e conter, no mínimo: i) nome e endereço completo do emitente; ii) 
nome da empresa que prestou o serviço ao emitente; iii) objeto e período contratual; 
iv) data de emissão; v) assinatura e identificação do signatário (nome, cargo ou função 
que exerce); e vi) dados para contato - número do telefone e e-mail do emitente. 
4.5 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 menores 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. 

5 PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1 A Proposta de Preços, deverá conter minimamente os seguintes elementos: 
a) Identificação da empresa, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, 
estado, CEP), números de telefone, e-mail, dados bancários (Banco, Agência, Número 
da Conta com dígito verificador), local e data; 
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b) Descrição clara do objeto, com o detalhamento dos produtos/serviços que 
serão fornecidos/prestados, em conformidade com o contido no item 3 e subitens e no 
Anexo I deste Termo, do VALOR DOS PRODUTOS, do VALOR DOS SERVIÇOS e do VALOR 
GLOBAL proposto, 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; 
c) 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 
d) 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 de habilitação. 
5.2 Será desclassificada a proponente cuja Proposta de Preços tenha sido 
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 TRPJ. 

6 FORMA E PRAZO DE ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 O presente Termo de Referência será publicado na íntegra, no dia 25.02.2021, 
quinta -feira, no site do CONASEMS (https://www.conasems.org.br/administrativo/termos-

de-referencia/), podendo ser também encaminhado por e-mail a empresas do ramo. 
6.2 Empresas interessadas na contratação poderão encaminhar suas ofertas por 
meio digital em formato PDF, para compras@conasems.org.br, no intervalo 
compreendido entre às 11:50h (onze horas e cinquenta minutos) e 12:00h (doze horas) 
do dia 11.03.2021, quinta-feira. 
6.3 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. 
6.4 No caso de não recebimento de documentações e propostas de preços no 
prazo estipulado, o CONASEMS publicará no dia 11.03.2021, quinta-feira, a prorrogação 
desse prazo, facultando às empresas interessadas a apresentação de ofertas, por meio 
digital em formato PDF, para compras@conasems.org.br, no intervalo compreendido 
entre 11:50h (onze horas e cinquenta minutos) e 12:00h (doze horas) do dia 
15.03.2021, segunda-feira. 
6.4.1 Caso a situação relatada no subitem 6.4 anterior persista, o CONASEMS adotará 
providências junto a empresas de reconhecimento no mercado no sentido da 
contratação direta daquela que melhor lhe convier, em consonância com as 
necessidades descritas neste Termo de Referência e Anexos, não sem antes prospectar 
e cotar os serviços requeridos. 

https://www.conasems.org.br/administrativo/termos-de-referencia/
https://www.conasems.org.br/administrativo/termos-de-referencia/
mailto:compras@conasems.org.br
mailto:compras@conasems.org.br
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6.5 No dia 11.03.2021, quinta-feira, o CONASEMS analisará a documentação de 
habilitação e as propostas de preços recebidos das empresas interessadas na 
contratação, conforme disposto neste Termo de Referência. 
6.5.1 No caso da situação exposta no subitem 6.4 deste TRPJ, no dia 15.03.2021, 
segunda-feira, o CONASEMS procederá de acordo com o descrito no subitem 6.5 
anterior. 

7 CRITÉRIO DE ESCOLHA DA FORNECEDORA/PRESTADORA DOS SERVIÇOS 

7.1 Será adotado como critério de escolha da melhor proposta o MENOR VALOR 
GLOBAL ofertado para atendimento de todas as exigências de qualidade e quantidade 
previstas neste Termo de Referência e seus Anexos. 
7.2 No caso duas ou mais empresas ofertarem valores iguais, o CONASEMS 
escolherá aquela que apresente melhores condições de pagamento. 
7.3 O resultado do Processo Seletivo será informado pelo CONASEMS diretamente 
aos interessados proponentes, e publicado na mesma seção na internet informada no 
subitem 4.1 deste Termo de Referência, em até 3 (três) dias úteis das datas referidas 
nos subitens 4.5 e 4.5.1 deste TRPJ, conforme o caso.  

8 PRAZO CONTRATUAL 

8.1 Após a divulgação da aferição do menor valor global ofertado e do resultado da 
análise da documentação de habilitação à contratação, e dentro do prazo de validade 
da Proposta de Preços apresentada, a fornecedora/prestadora de serviços selecionada 
poderá ser convocada para assinar o Contrato, conforme modelo do Anexo III, no prazo 
de 5 (cinco) dias contados de sua convocação. 
8.1.1 No caso de não comparecimento da prestadora selecionada no prazo 
estipulado no subitem 8.1 anterior, será convocada a segunda classificada e assim 
sucessivamente. 
8.2 O Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, até o último 
pagamento previsto. 

9 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

9.1 Recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, pessoal técnico e 
operacional em quantidade e qualificação necessários para a perfeita execução dos 
serviços, pagando-lhes salários e benefícios compatíveis com o mercado, e arcando com 
todas as despesas decorrentes relativas a seu pessoal, conforme o regime contratado, 
tais como: salários, abonos e demais remunerações, encargos trabalhistas e 
previdenciários (FGTS e INSS), seguros de acidente, taxas, impostos e contribuições 
fiscais, indenizações, e despesas com transporte e alimentação, nos termos da legislação 
vigente aplicável. 
9.2 Responsabilizar-se: 
a) Pela fiel execução dos serviços constantes neste Termo de Referência e seus 
Anexos, na Proposta apresentada e no Contrato assinado com o CONASEMS, com a 
qualidade e eficiência requeridas, sendo vedada a transferência a outrem, no todo ou 
em parte, do objeto do Contrato a ser celebrado com o CONASEMS; 
b) Por eventuais despesas com passagens aéreas e ou terrestres, hospedagens e 
alimentação de seu pessoal, em caso de necessidade de viagens da sede da contratada 
ao local de realização dos serviços (Belo Horizonte/MG); 
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c) Pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou 
contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de 
ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o 
cumprimento do Contrato advindo do presente Processo Seletivo; 
d) Por quaisquer danos causados, durante a realização dos serviços, na 
infraestrutura da edificação, a saber: forros, paredes, pisos, pinturas, esquadrias, 
revestimentos, divisórias, terminais elétricos e demais componentes construtivos, 
obrigando-se a repará-los, as suas custas, mantendo-se o padrão original e retornando 
esses ao perfeito estado em que se encontravam; e 
e) Pelo desaparecimento de bens materiais, danos ou prejuízos causados a 
terceiros, aos funcionários e ao patrimônio do CONASEMS, por motivo direta ou 
indiretamente relacionado à execução contratual, desde que comprovada à 
responsabilidade ou autoria, arcando com o ônus decorrente. 
9.3 Assumir a ampla responsabilidade na contratação, quer seja sobre questões 
técnicas, trabalhistas, de segurança, fiscais, de garantia ou sobre qualquer situação, 
ocorrência, atos, erros ou omissões verificadas no desenvolvimento dos serviços ou a 
esses relacionados, arcando com as despesas decorrentes de qualquer infração ou 
prejuízo, seja qual for, praticado ou causado por seus funcionários e colaboradores 
durante a execução contratual. 
9.4 Proceder à supervisão diária dos serviços objeto da contratação, exercendo as 
atividades de gerenciamento, execução, orientação, controle e acompanhamento 
desses serviços, designando para tanto, e apresentando à fiscalização do CONASEMS, 
um preposto que será o responsável pelo acompanhamento pela contratada da 
execução contratual, constituindo-se no representante para interlocução oficial com o 
Conselho Nacional. 
9.5 Indicar formalmente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
assinatura do Contrato, contato do responsável técnico, tais como: nome completo, RG, 
e-mail e número de telefone celular, bem como dos profissionais que executarão os 
serviços no local. 
9.6 Manter o CONASEMS informado sobre as eventuais alterações/atualizações 
das informações dos referidos profissionais, citadas no subitem 9.5 anterior. 
9.7 Instruir e orientar seus funcionários e colaboradores quanto à relação de 
trabalho a estabelecer entre eles e a contratada, não se estabelecendo qualquer vínculo 
empregatício desse pessoal com o CONASEMS, bem como sobre as conveniências de 
trato, postura e normas disciplinares a obedecer e cumprir. 
9.8 Manter seus funcionários e colaboradores devidamente uniformizados durante 
o desempenho de suas funções, portando crachá com fotografia recente, identificação 
pessoal e da contratada, exigindo e primando pelo asseio e boa apresentação desse 
pessoal enquanto permanecerem nas áreas e dependências do espaço objeto dos 
serviços contratados. 
9.9 Substituir imediatamente qualquer dos funcionários ou colaboradores cuja 
atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais ou insatisfatórios 
em virtude de ocorrências indesejadas, inobservância aos requisitos disciplinares ou por 
qualquer outro motivo inconveniente para o CONASEMS. 
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9.10 Garantir para que não ocorra a preparação de refeições dentro dos limites 
físicos, internos e externos, do imóvel onde os serviços serão executados, exceto a 
utilização de copa para o aquecimento e a ingestão da alimentação. 
9.11 Cuidar para que seus funcionários e colaboradores não permaneçam ou fiquem 
vagando em área que não seja a imediata ao trabalho ou a execução de alguma tarefa, 
especialmente fora do horário de execução dos serviços, providenciando para que 
pessoas não envolvidas nos trabalhos não venham a ter acesso aos locais dos serviços. 
9.12 Cumprir com todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de segurança do trabalho e arcar com todo o ônus decorrente de acidentes 
dos quais porventura forem vítimas seus funcionários e colaboradores no desempenho 
da execução contratual, mesmo que ocorridos nas dependências do espaço objeto deste 
Termo de Referência. 
9.13 Respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite a Legislação de Segurança, 
Higiene e Medicina do Trabalho, e as normas, rotinas e medidas de segurança do 
CONASEMS, adquirindo e fornecendo aos seus funcionários e colaboradores 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), nos tipos e quantidades adequados à 
execução do objeto contratado, bem como fiscalizar o uso desses equipamentos, o qual 
é obrigatório. 
9.14 Dispor de todos os equipamentos e ferramentas necessários e suficientes à 
execução do objeto contratado, em observância aos aspectos técnicos e normativos 
exigidos, sem ônus adicional à contratação. 
9.15 Utilizar equipamentos e ferramentas adequados, inclusive furadeiras, 
parafusadeiras, escadas, ou outros, necessários e suficientes à execução contratual, os 
quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de 
acidentes e de danos que possam ocasionar aos seus funcionários, ao CONASEMS ou a 
terceiros. 
9.16 Fornecer os materiais e realizar os serviços segundo as condições e 
quantitativos necessários para a instalação/montagem dos móveis, conforme layouts 
constantes do Anexo I deste Termo, seguindo as dimensões e cotas indicadas e zelando 
pelo bom acabamento de cada etapa da execução.  
9.17 Realizar o fornecimento e garantir a qualidade dos materiais empregados, bem 
como zelar pela adequada execução dos serviços objeto da contratação, conforme 
requerido nas especificações técnicas e de acordo com os padrões de qualidade fixados 
e exigidos pelo CONASEMS. 
9.18 Fornecer materiais estritamente novos e providenciar sua instalação à sua 
conta e expensas, bem como substituir todo e qualquer material fornecido ou instalado, 
que venha a ser julgado inadequado ou rejeitado pela fiscalização do CONASEMS, por 
não atender ao especificado, atentando aos motivos da rejeição, sem ônus adicional à 
contratação. 
9.19 Dar garantia total, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, para todos os 
materiais/peças/móveis fornecidos ou utilizados, sendo que a inadimplência em relação 
a essa obrigação não transfere ao CONASEMS à responsabilidade pelo seu pagamento, 
nem incorrerá em ônus à contratação. 
9.20 Providenciar às suas expensas, e sem ônus adicional à contratação, tampouco 
prejuízo ou atraso na execução dos serviços, o transporte/deslocamento da equipe, 
materiais, ferramentas e equipamentos aos locais de execução contratual. 
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9.21 Executar os serviços objeto deste instrumento nos horários determinados e 
acordados com o CONASEMS. 
9.22 Realizar a limpeza dos locais de trabalho, o transporte e a dispensa de sobras e 
restos de materiais inservíveis, entulhos e sujidades, após prévia vistoria da fiscalização 
do CONASEMS. 
9.23 Sujeitar-se à fiscalização por parte da CONASEMS, através do Fiscal do Contrato 
designado pelo Secretário Executivo da Entidade para atestar a execução dos serviços, 
ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização da CONASEMS eximirá 
a empresa contratada de suas responsabilidades provenientes do Contrato, assim como 
a presença, acompanhamento e orientação da fiscalização do CONASEMS em relação 
aos serviços não diminuirão a responsabilidade da contratada ou denotarão 
corresponsabilidade do Conselho Nacional sobre esses serviços. 
9.24  Prestar todas as informações solicitadas e acatar as orientações da fiscalização 
do CONASEMS, instruindo seus funcionários e colaboradores quanto à necessidade de 
procederem da mesma forma.  
9.25 Cumprir com todas as exigências da fiscalização do CONASEMS, especialmente 
aquelas relativas à qualidade, prazos de execução, conclusão e entrega dos serviços sob 
sua responsabilidade, prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 
Entidade, se obrigando a atender prontamente as suas reclamações, considerando-se 
para tal o prazo de 1 (um) dia útil. 
9.26 Comunicar formal e imediatamente, por escrito, à fiscalização do CONASEMS, 
todas e quaisquer condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar 
a perfeita execução do objeto contratado, relatando os dados e circunstâncias 
necessários ao claro entendimento dos fatos. 
9.27 Comunicar formalmente ao CONASEMS qualquer atraso, paralisação ou 
restrições específicas de mercado que interfiram na execução dos serviços, 
apresentando justificativa para análise do Conselho Nacional.  
9.28 Comunicar à fiscalização do CONASEMS e ao Secretário Executivo da Entidade, 
por escrito, sobre os casos de acidentes, se e quando ocorrerem, atendendo a todas as 
prescrições normativas e legislações que tratam da matéria. 
9.29 Concordar com o fato de que os fornecimentos e as instalações somente serão 
aceitos e atestados mediante a prévia verificação, pela fiscalização do CONASEMS, da 
estrita conformidade entre o executado e o especificado neste Termo de Referência e 
seus Anexos, e que, caso sejam rejeitados, deverá providenciar a correção das falhas, 
nos prazos fixados, sob a pena de aplicação das sanções e multas previstas. 
9.30 Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no todo 
ou em parte, todo o objeto contratado e executado, em que se verificar vícios, defeitos 
ou falhas. 
9.31 Arcar com as despesas decorrentes de regularizações e recolhimento de taxas 
relativas à execução dos serviços contratados. 
9.32 Entregar os serviços finalizados no prazo fixado, para que sejam mantidas as 
programações do CONASEMS, sob condição de penalização pelo seu descumprimento, 
assim como pelo não atendimento das demais condições contratuais, somente 
admitindo-se atrasos se comprovadamente justificados e acatados pela fiscalização do 
CONASEMS. 
9.33 Apresentar as Notas Fiscais de acordo com o item 12 e subitens deste Termo 
de Referência. 
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10 OBRIGAÇÕES DO CONASEMS 

10.1 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 eventuais documentos necessários à execução 
dos trabalhos. 
10.2 Responsabilizar-se pela definição de necessidades, pelo acompanhamento e 
monitoramento dos serviços e pela sua aprovação, fornecendo a especificação dos 
produtos (móveis) e os Layouts para a execução dos serviços de instalação/montagem, 
item 3 e subitens e Anexo I deste Termo, respectivamente. 
10.3 Requisitar a realização dos serviços, definindo a programação, condições, locais 
e prazos de execução. 
10.4 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização 
do Contrato, podendo para tanto, recusar, total ou parcialmente, o recebimento dos 
produtos/serviços contratados, quando entender que os produtos não correspondem 
às especificações deste TRPJ ou que os serviços estejam irregulares, podendo 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 Verificar a conformidade das execuções, proceder ao aceite quando estiver de 
acordo com o especificado, e, quando houver desconformidade, erro ou falha, quer 
sejam relacionadas às especificações, aos quantitativos ou à qualidade nos acabamentos 
e materiais, não receber e proceder à solicitação de substituição, devolução, reparação 
ou refazimento. 
10.6 Notificar a empresa contratada, por escrito, sobre a ocorrência de eventuais 
imperfeições e irregularidades verificadas no curso de execução dos serviços, fixando 
prazo para a sua correção. 
10.7 Proibir que pessoas não autorizadas, sob qualquer pretexto, efetuem 
intervenções que possam causar prejuízos ou atrasos na execução contratual. 
10.8 Permitir e assegurar ao pessoal técnico da empresa contratada, quando 
identificado e quando necessário ao atendimento da demanda, o livre acesso aos locais 
de execução dos serviços, no horário de expediente ou fora desse horário, desde que 
previamente comunicado para a adoção das providências necessárias quanto à 
liberação de acesso e à segurança. 
10.9 Indicar local apropriado para guarda de materiais, máquinas e equipamentos, 
devendo a empresa contratada disponibilizar, sem ônus para o CONASEMS, os armários, 
prateleiras e mobiliários que forem necessários para essa guarda. 
10.10 Receber o objeto do Contrato com a empresa, nos termos e condições 
pactuados, procedendo à verificação da execução desses serviços mediante atesto da 
Nota Fiscal/Fatura em até 5 (cinco) dias úteis após a entrega da mesma. 
10.11 Efetuar os pagamentos dos serviços contratados nas condições previstas no 
item 12 e subitens deste Termo de Referência. 

11 FISCALIZAÇÃO 

11.1 O Fiscal do Contrato designado pelo Secretário Executivo do CONASEMS será o 
responsável pela fiscalização e pelo atesto dos serviços entregues. 
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11.2 No curso da execução dos serviços objeto do Contrato, caberá também 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, sendo que, 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 entrega dos produtos e execução dos 
serviços, o Fiscal do Contrato designado pelo CONASEMS deverá atestar os documentos 
da despesa para fins de pagamento. 
12.2 Pela prestação dos serviços, o CONASEMS ordenará os valores devidos à conta 
bancária corporativa da prestadora de serviços contratada, mediante a apresentação de 
Nota Fiscal. 
12.3 O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, mediante a apresentação 
das respectivas Notas Fiscais, sendo a primeira parcela equivalente a, no máximo, 70% 
(setenta por cento) do valor global ofertado, em até 02 (dois) dias úteis após a assinatura 
do Contrato, e o restante na entrega final dos produtos e serviços contratados, em até 
05 (cinco) dias do atesto feito pelo Fiscal de Contrato designado pelo CONASEMS. 

13 ORIGEM DOS RECURSOS 

13.1 As despesas decorrentes da execução da contratação objeto deste Termo de 
Referência correrão a custas de recursos próprios do CONASEMS. 

14 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

14.1 Os casos omissos serão resolvidos pelo CONASEMS. 
14.2 Eventuais pedidos de informações e esclarecimentos deverão ser 
encaminhados por meio do contato compras@conasems.org.br. 

Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021 

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA/GERÊNCIA GERAL  
  

mailto:compras@conasems.org.br
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TERMO DE REFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA - TRPJ N° 008/2021 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO  

ANEXO I - LAYOUTS 

FIGURA 01 

 

FIGURA 02 
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FIGURA 09 
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FIGURA 11 
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FIGURA 12 
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TERMO DE REFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA - TRPJ N° 008/2021 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO  

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 
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TERMO DE REFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA - TRPJ N° 008/2021 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO  

ANEXO III 

MINUTA DO CONTRATO 

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 nº 
33.484.825/0001-88, neste ato representado por seu Presidente, o Sr. Wilames Freire 
Bezerra, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº 8.905.002.000.557-
SSP/CE e do CPF nº 346.529.303-72, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, eleito em 
Assembleia Geral realizada em 03/07/2019, doravante denominado CONTRATANTE, e 
do outro (inserir nome e qualificação da empresa vencedora), CNPJ nº (inserir número 
do CNPJ), com sede na (inserir endereço completo, com CEP, Município e Estado da 
Federação – UF), neste ato representado(a) pelo(a) Sr.(a) (inserir nome do(a) 
representante legal), 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), 
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 008/2021 e mediante as cláusulas e condições que 
se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste Contrato o fornecimento pela CONTRATADA de móveis para 
escritório, com a respectiva instalação, a ser realizada no Núcleo Pedagógico do Centro 
de Produção Audiovisual (Estúdio) do CONASEMS, localizado na Rua Professor Antônio 
Aleixo, nº 756, salas 301 a 310, Lourdes, Belo Horizonte/MG. 
PARÁGRAFO ÚNICO: São partes integrantes deste Contrato, como se nele transcritos 
estivessem, o TRPJ nº 008/2021 e seus Anexos, a Proposta da CONTRATADA e demais 
peças que constituem o respectivo Processo. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E SERVIÇOS E DOS PRAZOS DE ENTREGA  

O fornecimento dos produtos (móveis) e a prestação dos serviços de 
instalação/montagem deverão obedecer rigidamente às especificações e ao prazo 
constantes no item 3 e subitens e no Anexo I do TRPJ nº 008/2021, podendo o 
CONTRATANTE recusar qualquer entrega que não corresponda a essas premissas. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE 

No ato da assinatura do presente Contrato, a CONTRATADA e o CONTRATANTE deverão 
automática e imediatamente responsabilizar-se pelas obrigações constantes 
respectivamente dos itens 9 e 10 do TRPJ nº 008/2021. 

CLÁUSULA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

O Fiscal do Contrato designado pela autoridade competente do CONTRATANTE será o 
responsável pelo atesto dos produtos fornecidos e dos serviços prestados, ficando certo 
que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização do CONTRATANTE eximirá a 
CONTRATADA de suas responsabilidades provenientes do presente Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATANTE poderá recusar, total ou parcialmente, o 
recebimento do objeto deste Contrato, quando entender que os produtos não sejam os 
especificados, ou ainda quando entender que a prestação de serviços esteja irregular. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: No curso da execução dos serviços objeto do Contrato, caberá 
também ao CONTRATANTE, 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, sendo que, a presença da 
fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da 
CONTRATADA. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA deverá prestar prontamente todos os 
esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, considerando-se para tal o prazo de 1 
(um) dia útil. 

CLÁUSULA QUINTA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará sua rescisão, com as 
consequências contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos das partes. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: 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, por parte da CONTRATADA. 
III - A paralisação da prestação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao 
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 do CONTRATANTE; 
X - A suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo 
superior a 60 (sessenta) 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, 
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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 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pelo 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; e 

XIII – Qualquer outro motivo que, devidamente convencionado entre as partes, possa 
ensejar a rescisão. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do 
Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando a rescisão ocorrer sem que a CONTRATADA 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 QUARTO: 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 QUINTO: 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 ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste 
instrumento. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES 

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 

I - Advertência, que será aplicada através de comunicado via e-mail encaminhado ao 
representante legal da CONTRATADA; e 

II - Multa de 10% (dez por cento) acrescidos sobre o valor correspondente aos serviços 
não prestados/produtos não fornecidos, a ser descontado no ato do pagamento da 
última parcela, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao 
CONTRATANTE pela não execução ou execução parcial do Contrato. 

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 02 (dois) dias úteis 
do comunicado, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

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

O valor total da presente contratação é de R$ (inserir valor numérico) (inserir valor por 
extenso). 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: No valor constante do caput desta Cláusula Sétima 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 às expensas da CONTRATADA, excluindo o 
CONTRATANTE de solidariedade e ou de despesa adicional a qualquer título.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento será efetuado, conforme previsto no Item 12 e 
subitens do TRPJ nº 008/2021, por meio de 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 02 (duas) parcelas, mediante a apresentação/atesto 
das respectivas Notas Fiscais, sendo a primeira parcela equivalente a (inserir percentual 
na forma numérica) (inserir percentual por extenso) do valor contratado, em até 02 
(dois) dias úteis após a assinatura deste Contrato, e o restante na entrega final dos 
produtos e serviços contratados, em até 5 (cinco) dias do aceite pelo Fiscal do Contrato 
designado pelo CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer 
fatura ou crédito existente que a CONTRATADA possua junto ao CONTRATANTE, e caso 
a mesma 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) 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 do 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CENTRO DE CUSTO 

As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão a custas de 
recursos próprios do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA 

O Contrato terá vigência, a partir da data de sua assinatura, até o último pagamento 
previsto. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS 

A execução deste Contrato será regulada pelas suas cláusulas contratuais, pelo Termo 
de Referência Pessoa Jurídica CONASEMS nº 008/2021 e seus Anexos e pela Proposta 
da CONTRATADA, sendo que os casos omissos serão resolvidos pelo 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Brasília/DF, 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/DF, (inserir dias) de (inserir mês) de 2021. 

WILAMES FREIRE BEZERRA  (INSERIR NOME) 
REPRESENTANTE LEGAL DO CONTRATANTE  REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA 
   
   

TESTEMUNHA 1 
NOME: 
CPF: 

 
TESTEMUNHA 2 

NOME: 
CPF: 

 


