
EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO 006/2013 

CONVITE 004/2013 

 

O CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO – CREF7/DF, Autarquia 

Federal, instituída pela Lei nº 9.696/98, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação 

na modalidade CONVITE, regime de execução direta, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo por 

finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADVOCACIA PARA ASSESSORIA 

JURÍDICA DO CREF7/DF NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, nos termos do anexo III do Edital. O 

presente certame será regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Complementar nº 

123/2006 e pelas cláusulas do presente edital e seus anexos. 

1. LOCAIS E DATAS  

1.1 Os envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta de preços serão recebidos 

na Sede do CREF7/DF, localizada na SGAN Quadra 604 – Conjunto C – Parte C – Asa Norte – 

Brasília – DF –CEP: 70.840-040, até o dia 22 de novembro de 2013, no horário de 9h às 17 horas. 

A sessão pública de processamento da presente licitação será realizada no dia 25 de novembro de 

2013, sendo o início dos trabalhos às 14h00, conduzidos pela Comissão Especial de Licitação, após 

o credenciamento dos representantes interessados em participar do certame.  

1.2 As informações administrativas e técnicas relativas à licitação serão oferecidas pela Comissão 

Especial de Licitação do CREF7/DF, na sede do CREF7/DF, nos dias úteis, em horário comercial, ou 

pelo endereço eletrônico informatica@cref7.org.br.  

1.3 As informações prestadas via telefone serão aquelas de ordem estritamente informal.  

1.4 Não havendo expediente, por qualquer razão na data estabelecida no item 1.1, a sessão 

inaugural ficará automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo 

local e horário.  

2. OBJETO  

2.1 O objeto desta licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADVOCACIA PARA 

ASSESSORIA JURÍDICA DO CREF7/DF NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme Anexo I, que é 

parte integrante deste edital.  

2.2 Todos os tributos e outros encargos serão considerados inclusos nos preços a serem 

praticados. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  



3.1 Poderão participar da licitação, empresas ou firmas especializadas no ramo, legalmente 

constituídas, e que satisfaçam as condições estabelecidas neste instrumento convocatório, desde 

que formalmente convidadas pelo CREF7/DF. 

3.2 Não poderão participar da licitação empresas que tenham por sócios responsáveis técnicos, 

dirigentes e membros do quadro técnico pessoas que participam, de qualquer forma, na 

elaboração dos projetos, especificações, orçamentos e demais atos preparatórios da licitação, ou 

que incorram nas proibições do art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

3.3 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 

propostas, sendo que o CREF7/DF não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do procedimento licitatório. 

3.4 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de uma licitante na presente 

licitação. 

3.5 Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 

cópia, desde que autenticada via cartório competente, ou mediante cotejo preliminar (antes do 

horário preestabelecido para abertura das propostas) de cópia com o original por qualquer 

membro da CEL. 

3.6 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as documentações, propostas, apresentar 

reclamações ou recursos e assinar as Atas, os licitantes credenciados e os membros da CEL. 

3.7 Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, recuperação judicial, 

concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, 

nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, e 

ainda aqueles cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa 

licitante, bem como consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição. 

3.8 Todas as condições estabelecidas pelo Termo de Referência, Anexo III, para contratação, serão 

tacitamente aceitas pelo licitante vencedor. 

4. DO PROCEDIMENTO  

4.1 O representante legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS” até as 17h do dia 22 de 

novembro de 2013 no local já fixado no preâmbulo. 

4.2 A Comissão Especial de Licitação não se responsabilizará por propostas e/ou documentos que 

não forem entregues diretamente à mesma até o horário e data estabelecidos neste instrumento. 

4.3 Considera-se como representante qualquer pessoa credenciada pela licitante, mediante 

contrato, procuração ou documento equivalente, com específicos de representação durante a 

sessão de abertura dos envelopes, seja referente à documentação e/ou propostas de preços. 



4.4 Para a participação na licitação, o representante da licitante deverá credenciar-se junto à 

Comissão de Licitação, fazendo-o com os seguintes documentos: 

I) carteira de identidade; 

II) documento comprobatório da representação, sob uma das seguintes formas: 

a) tratando-se de procurador, o instrumento de PROCURAÇÃO, público ou particular, este com 

firma reconhecida do qual constem poderes específicos para assumir obrigações, interpor recursos 

e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; 

b) no caso de sócio-gerente, diretor, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa, deverá 

apresentar cópia do estatuto ou contrato social em vigor, no qual estejam expressos os poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

4.5 Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 

4.6 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto. 

4.7 O documento credencial deverá ser apresentado à Comissão Especial de Licitação no início dos 

trabalhos e antes da abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA 

DE PREÇOS”. 

4.8 A não apresentação do credenciamento não habilitará a licitante, mas impedirá o seu 

representante de se manifestar e responder em seu nome. 

4.9 Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de interessada retardatária, a não ser 

como ouvinte. 

4.10 A abertura dos envelopes contendo a “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE 

PREÇOS” será realizada em sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos 

membros da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes das licitantes presentes. 

5. DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

5.1 A documentação e proposta serão entregues em envelopes separados, fechados e lacrados, 

rubricados no fecho, de preferência de forma ordenada e numerada na sequência exemplificada 

abaixo, de modo a permitir maior rapidez na conferência e exame dos documentos pertinentes, 

contendo na parte externa os dizeres: 

 

 

 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO - 

CREF7/DF 

CONVITE Nº 004/2013 

Razão social da empresa licitante 

CNPJ nº 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Não será aceita documentação e proposta via telefax e/ou similares. 

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. Para demonstração da habilitação jurídica, da regularidade fiscal, qualificação técnica e 

econômico-financeira, exigir-se-á das licitantes a seguinte documentação, a ser apresentada no 

ENVELOPE Nº 1: 

6.1.1 Habilitação Jurídica 

I) Carteira de identidade; 

II) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

III) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente 

registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 

IV) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

V) Inscrição da empresa na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do DF;  

V) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.1.2 Regularidade Fiscal 

I) Comprovante de inscrição no CGC/MF ou CNPJ; 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO 

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO - 

CREF7/DF 

CONVITE Nº 004/2013 

Razão social da empresa licitante 

CNPJ nº 

 



II) Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

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

objeto contratual; 

III) Comprovante de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

IV) Comprovante de regularidade com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicílio/sede 

da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. Se a licitante for sediada em outra unidade da 

federação, deverá apresentar, também, prova de regularidade perante a Fazenda Pública do 

Distrito Federal; 

V) Comprovante de regularidade perante à Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho; 

VI) A condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento 

diferenciado previsto na Lei Complementar Federal nº 123/2006, deverá ser comprovada 

mediante apresentação dos seguintes documentos: 

a) certidão fornecida pela Junta Comercial, certificando a condição de Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte, visando o exercício da preferência prevista na Lei Complementar Federal nº 

123/2006 (IN nº 103/07-DNRC). Este documento não é obrigatório, porém a não apresentação 

impede o exercício de preferência previsto em lei; 

b) declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

6.1.3 Qualificação técnica 

Comprovação de que a licitante forneceu serviços da mesma natureza do objeto desta licitação. A 

comprovação deverá ser feita por meio de apresentação de 02 (dois) atestados de capacidade 

técnica fornecidos em papel timbrado da empresa ou órgão contratante dos serviços, 

devidamente assinados e carimbados. 

6.1.4 Qualificação Econômico-Financeira 

I) Cópia dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário relativo ao último exercício 

exigível e apresentado na forma da lei, devidamente registrado no órgão competente, bem como 

cópia das folhas do referido livro onde se encontrem transcritos o Balanço Patrimonial e a 

Demonstração de resultado do Exercício, de onde serão extraídos os cálculos dos índices, 

comprovando a boa situação financeira da empresa. No caso das empresas obrigadas a 

publicarem suas peças contábeis, deverá ser apresentada cópia da referida publicação. 

6.1.4.1 Nos cálculos dos índices extraídos das demonstrações contábeis, comprovando a boa 

situação financeira, serão adotados os seguintes critérios: 



a) o Índice de Liquidez Corrente é o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo 

Circulante, conforme abaixo: 

ILC = Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

b) o Índice de Liquidez Geral é o quociente da divisão da Soma do Ativo Circulante com Realizável 

a Longo Prazo pela Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo: 

ILG = Ativo Circulante + Ativo Não Circulante 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

c) o Capital Circulante que deverá refletir um saldo positivo, conforme abaixo: 

Capital Circulante = Ativo Circulante – Passivo Circulante 

6.1.4.2 Será habilitada a empresa que apresentar: 

a) Índice de Liquidez Corrente – igual ou maior que 1,0; 

b) Índice de Liquidez Geral – igual ou maior que 1,0; 

c) Capital Circulante Líquido – saldo positivo da diferença entre Ativo Circulante e Passivo 

Circulante. 

6.1.4.3 No caso de empresa constituída no exercício corrente, deverá apresentar o Balanço 

Patrimonial de abertura, registrado no órgão competente. 

6.1.4.4 As empresas licitantes que não atingirem o índice de liquidez exigido acima, deverão 

possuir Capital Social integralizado ou de patrimônio líquido mínimo que corresponda a 10% (dez 

por cento) do valor estimado da contratação, conforme determina a Lei nº 8666/93, devendo a 

comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, 

admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

6.2 A falta de quaisquer documentos exigidos no edital implicará na inabilitação da licitante, sendo 

vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para apresentação da documentação 

exigida, respeitadas as exceções legais. 

6.3 Documentos Complementares 

I) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste 

certame, sob as penalidades cabíveis (art. 32, §2º, Lei nº 8.666/93); 

II) Declaração de que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores, salvo na 

condição de aprendiz (art. 7º, inciso XXXIII, CF/88); 



III) Declaração de que possui, para a habilitação, todos os requisitos exigidos no Edital. 

6.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

6.5. Para as certidões que não mencionarem o prazo de validade, será considerado o prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data de expedição do respectivo documento. 

7 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

7.1 As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 

certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma da LC nº 123/2006. 

7.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for 

declarada vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 

7.1.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no §1º do art. 43 da LC nº 123/2006 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

7.2. Na licitação será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

7.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores 

à proposta mais bem classificada. 

7.3. Para efeito do disposto no art. 44 da LC nº 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

I) A microempresa ou empresa de pequeno porte que usar do direito de preferência poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela da empresa vencedora não qualificada nas normas 

da LC nº 123/2006, devidamente assinada pelo respectivo representante, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

inciso I do art. 45, LC nº 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrarem na hipótese do §1º do art. 44, LC nº 123/2006, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 



III) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no §1º do art. 44, LC nº 123/2006, 

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta; 

IV) Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do art. 44 da LC nº 123/2006, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

V) O disposto no art. 44 da LC nº 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8. DA PROPOSTA DE PREÇO 

8.1 No ENVELOPE Nº 02, “PROPOSTA DE PREÇO”, deverá conter, sob pena de não ser considerada, 

proposta apresentada preferencialmente em duas vias, em papel A4, impressa em papel timbrado 

da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 

referenciando a cotação de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, 

Anexo III, redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com todas as páginas 

rubricadas, sendo a última página de cada via, datada e assinada pelo diretor, sócio ou 

representante da empresa licitante com poderes para tal investidura, contendo: 

8.1.1 Nome ou razão social, endereço completo e número do CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica, no Ministério da Fazenda; 

8.1.2 Endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para 

contato, o nome e número do Banco, agência, localidade e conta corrente em que deverá ser 

efetivado o pagamento; 

8.1.3 Prazo de validade da proposta será de 60 dias, a contar da data marcada para a abertura da 

mesma; 

8.1.4 Declaração expressa de aceitação das condições do presente edital, da minuta contratual, 

bem como de sujeição às condições fixadas pelo CREF7/DF; 

8.1.5 Declaração expressa de que no preço proposto estão incluídos todos os impostos, inclusive 

ICMS, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete até o destino, seguros e quaisquer 

outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, 

os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da vencedora; 

8.1.6 Declaração expressa de responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou 

dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e 

federais, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao CREF7/DF. 

8.2 A proposta de preços deverá ser apresentada em moeda brasileira, sendo que o valor total 

deverá ser exposto em algarismos arábicos, assim como o valor total expresso por extenso. 



Havendo divergência entre os valores indicados, prevalecerá o valor total, assim como o valor por 

extenso. Admitir-se-á, apenas 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

8.3 A Comissão Especial de Licitação não levará em conta propostas que contenham quaisquer 

ofertas de vantagens não previstas no Edital ou que contenham apenas o oferecimento de uma 

redução sobre a proposta de menor preço. 

9. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

9.1 No dia, hora e local designados neste Edital e no Termo de Referência (Anexo I), em ato 

público, na presença dos licitantes, a Comissão de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes 

nº 1 e nº 2 e procederá à abertura da licitação. 

9.2 Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão 

ativamente os licitantes ou os seus representantes, não sendo permitida a intercomunicação entre 

eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos 

trabalhos. 

9.3 Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 

recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 

documentação ou proposta de preços apresentadas. 

9.4 A seguir, serão identificados os licitantes e, proceder-se-á à abertura do Envelope nº 1 – 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E 

ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

9.5 O conteúdo desses envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes 

presentes. 

9.6 Caso a Comissão de Licitação julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 

documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a 

reunir-se e informando aos licitantes. 

9.7 Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, todos os documentos de habilitação já 

rubricados e os Envelopes n.º 2 – PROPOSTAS DE PREÇOS, acondicionados todos em envelope 

rubricado externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em 

poder desta, até que seja concluída a fase de Habilitação. 

9.8 O Envelope n.º 2 – PROPOSTA DE PREÇO poderá ser aberto na mesma sessão de abertura do 

Envelope n.º 1, desde que tenha havido desistência expressa do direito de recorrer, por parte de 

todos os licitantes. Não se verificando essa desistência, os Envelopes nº 2 serão rubricados pelos 

licitantes presentes ao ato e, mantidos invioláveis até posterior abertura, depois de transcorrido o 

prazo legal para interposição de recursos. 



9.9 Os Envelopes n.º 2 dos licitantes inabilitados serão devolvidos a eles, sem serem abertos, 

depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência ou da 

decisão desfavorável do recurso. 

9.10 Configurando-se o previsto no subitem 9.6, os Envelopes n.º 2 dos licitantes habilitados serão 

abertos em ato público, especificamente marcado para este fim, depois de transcorrido o prazo 

legal sem interposição de recurso ou de sua desistência ou da decisão do recurso. 

9.11 A Comissão analisará as propostas, cujo resultado será comunicado aos licitantes. 

9.12 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante 

por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só 

conhecidos após o julgamento. 

9.13 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão Especial de Licitação poderá fixar o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação de 

nova documentação ou proposta, independente das causas que as inabilitaram ou 

desclassificaram. 

9.14 Em todos os atos públicos serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da 

Comissão e pelos representantes dos licitantes presentes. 

10. DOS RECURSOS 

10.1 Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, 

motivadamente, a intenção de recorrer da decisão da CEL, com registro da síntese de suas razões 

a ser processado em Ata. A falta de manifestação imediata e motivada implicará a decadência do 

direito de recurso e, consequentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor 

pela CEL. 

10.2. Será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentação das razões de recurso, 

ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, se quiserem, em 

igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subseqüente ao do término do prazo do 

recorrente. 

10.3. As razões de recurso, bem como as contrarrazões deverão ser entregues aos cuidados da 

Comissão Especial de Licitação do CREF7/DF, à SGAN Quadra 604, Conjunto C, Parte C, Asa Norte, 

Brasília-DF, CEP: 70.840-040. A CEL não se responsabiliza por memoriais entregues em outros 

setores do CREF7/DF. 

10.4. Os recursos impetrados exclusivamente para postergar e preterir o normal andamento desta 

licitação e ainda aqueles sem respaldo ou fundamentação legal, serão sumariamente indeferidos 

na própria sessão pela CEL que externará através da Ata as causas de sua inadmissibilidade. 

10.5. Os recursos serão dirigidos à autoridade superior, por intermédio da Presidente da CEL, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 2 (dois) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 



encaminhá-lo à Autoridade Superior, devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser 

proferida dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis. 

10.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.7. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e 

comunicado a todos os licitantes via fax, e-mail, ou ainda através do site www.cref7.org.br. 

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1 Decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatório será submetido à 

Comissão de Licitação para adjudicar o objeto do licitante vencedor e, posteriormente, à 

autoridade competente para que se proceda à devida homologação do certame. 

11.2 As condições de habilitação consignadas neste Edital deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do contrato. 

11.3 Caso o vencedor não faça a comprovação referida no item anterior, ou, injustificadamente, 

recuse-se a assinar o contrato, o CREF7/DF poderá convocar o próximo licitante, respeitada a 

ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios, assinar o contrato, 

sem prejuízo das multas previstas em Edital, no contrato e demais cominações legais. 

11.4 Quando a convocada, injustificadamente, não comparecer no prazo estipulado ou não 

apresentar situação regular no ato da assinatura do instrumento contratual, é facultado ao 

CREF7/DF convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da 

aplicação das sanções cabíveis. 

11.5 O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado 

pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo CREF7/DF. 

12. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

12.1 A execução do contrato dar-se-á na forma, prazos e condições previstas neste Edital, no 

Termo de Referência (Anexo I) e na Minuta de Contrato (Anexo III). 

12.2 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato. 

13. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

13.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, sendo que eventuais prorrogações 

ficarão dependentes de aprovação do CREF7/DF, sujeita esta à prévia e fundamentada justificação. 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 



14.1 Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação que se seguir à licitação de 

que trata este Edital ocorrerão à conta da dotação orçamentária para “Serviços de Terceiros”, do 

planejamento orçamentário do CREF7/DF. 

15. DA FORMA DE PAGAMENTO 

15.1 O pagamento deverá ser efetuado de acordo com a Minuta Contratual, Anexo III deste Edital. 

16. DAS PENALIDADES 

16.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, a Administração do CONTRATANTE 

poderá, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as 

seguintes sanções: 

I. advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais haja 

concorrido; 

II. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, em caso de interrupção total ou parcial dos 

serviços e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste 

instrumento, bem como no Termo de Referência (Anexo I), até o máximo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado do contrato até o mês imediatamente anterior à ocorrência do fato, 

recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

III. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato até o mês 

imediatamente anterior à ocorrência do fato, sempre que der causa à inexecução total ou parcial 

do contrato, por circunstância que lhe seja imputável, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, contado da comunicação oficial; 

IV. suspensão do direito de licitar e de contratar com o CREF7/DF, pelo prazo de até 2 (dois) anos, 

que será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, sem prejuízo das eventuais 

multas aplicadas; 

V. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante 

ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

16.2 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração do CONTRATANTE, pelo prazo 

de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, caso a CONTRATADA: 

I. enseje o retardamento da execução do objeto deste instrumento; 

II. não mantiver a proposta, injustificadamente; 



III. comportar-se de modo inidôneo; 

IV. fizer declaração falsa; 

V. cometer fraude fiscal; 

VI. falhar ou fraudar na execução do contrato. 

16.3 Pelos motivos que se seguem, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas na 

condição anterior: 

16.3.1 pela prestação de serviços em desconformidade com o especificado e aceito; 

16.3.2 pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste instrumento. 

16.4 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações). 

16.5 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

Administração do CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

16.6 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as 

de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

16.7 A infração de qualquer cláusula ou condição do contrato sujeitará a CONTRATADA, 

independentemente do pagamento da multa correspondente, a critério do CONTRATANTE, à 

rescisão do contrato, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial 

ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais. 

16.8 Antes da aplicação de qualquer penalidade serão garantidos a ampla defesa e o contraditório, 

enquanto não houver decisão definitiva do Contratante. Em caso de multa aplicada à Contratada, 

o Contratante reterá parte do pagamento a ela devido e que será posteriormente liberada, em 

caso de absolvição e, definitivamente descontada do pagamento, em caso de condenação na 

esfera administrativa. 

17. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

17.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo Primeiro Tesoureiro do 

CREF7/DF Ricardo Camargo Cordeiro, cabendo-lhe, entre outros: 

a) solicitar a execução dos serviços mencionados; 

b) supervisionar a execução dos serviços, garantindo que todas as providências sejam tomadas 

para regularização das falhas ou defeitos observados; 



c) levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua 

competência; 

d) solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas 

as providências necessárias ao bom andamento deste Contrato e anexar aos autos do processo 

correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 

providências; 

e) ordenar à CONTRATADA corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executadas com 

erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações; 

f) acompanhar os serviços executados, atestar seu recebimento definitivo e indicar as ocorrências 

de indisponibilidade dos serviços contratados; 

g) encaminhar à Tesouraria os documentos que relacionem as importâncias relativas a multas 

aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos. 

17.2 O acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da CONTRATADA 

nem conferirão ao CONTRATANTE, responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por 

quaisquer irregularidades ou danos na execução do serviço contratado. 

17.3 As determinações e as solicitações formuladas pelo representante do CONTRATANTE, 

encarregada da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, 

ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

17.4 Para a aceitação do objeto, a responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, 

observará se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos, bem 

como de todas as condições impostas no instrumento contratual. 

17.5 É vedado ao CREF7/DF e à fiscal designada exercer poder de mando sobre os empregados da 

CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados. 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 A Comissão Especial de Licitação poderá delegar competência a qualquer de seus membros 

para proceder à abertura dos Envelopes, para proceder ao julgamento da habilitação, qualificação 

técnica e das propostas de preços, bem como para conduzir os demais procedimentos do certame. 

18.2 Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a audiência de abertura dos envelopes, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 

do Convite. 

18.3 Os licitantes deverão examinar detidamente as disposições contidas neste ato convocatório e 

seus anexos, pois a simples apresentação das propostas subentende a aceitação incondicional de 

seus termos, independentemente de transcrição, não sendo aceitas quaisquer alegações de 

desconhecimento ou de qualquer pormenor. 



18.4 Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

18.5 A Comissão de Licitação poderá excluir do certame qualquer licitante, mediante ato 

fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis, caso comprove qualquer fato que desabone a sua idoneidade para a licitação. 

18.6 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentos relativos à licitação. 

18.7 Qualquer modificação no presente ato convocatório será divulgada pela mesma forma que se 

deu a divulgação do texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido se da alteração 

resultar mudanças quanto aos critérios para formulação da proposta. 

18.8 Os casos omissos neste ato convocatório serão resolvidos pela Comissão Especial de 

Licitação, que deverá, subsidiariamente, valer-se das disposições legais vigentes aplicáveis. 

18.9 O CREF7/DF reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, observadas as 

prescrições legais, sem que caiba às licitantes o direito de reclamação ou indenização de qualquer 

espécie. 

18.10 O resultado do presente certame será divulgado no endereço eletrônico www.cref7.org.br e 

no quadro mural do CREF7/DF. 

18.11 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital 

será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Vitória – ES. 

19. FAZEM PARTE DESTE EDITAL: 

19.1 Anexo I – Termo de Referência. 

19.2 Anexo II – Valor de Mercado. 

19.3 Anexo III – Minuta Contratual. 

20. DA EXPEDIÇÃO 

20.1 Este Edital e seus anexos foram expedidos na cidade de Brasília em 01 de abril de 2013, pela 

Comissão Especial de Licitação (CEL), de acordo com o §1º e §2º, I, do art. 7º da Lei 8.666/93. 

Brasília (DF), 01 de abril de 2013. 

  

ANY SHIRLEY VITAL ALVES   

Presidente da Comissão Especial de Licitação CREF7/DF



 

DA AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO 

 

 

Autorizo a aquisição/contratação do objeto descrito neste edital e seus anexos, mediante 

a realização do competente procedimento licitatório. 

 

Ressalto que todos os preceitos legais pertinentes deverão ser obedecidos, em especial as 

diretrizes supracitadas. 

 

Ficam aprovados este edital e seus anexos. 

 

Brasília-DF, 12 de novembrol de 2013. 

 

 

CRISTINA QUEIROZ MAZZINI CALEGARO 

PRESIDENTE – CREF7/DF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2013 
CONVITE Nº. 004/2013 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 A abertura do presente procedimento licitatório decorre da necessidade de contratação de 

empresa especializada em assessoria jurídica, com o objetivo de prestar serviços jurídicos e 

forenses na esfera administrativa e judicial para o CREF7/DF, no período de 12 (doze) meses. 

1.2 A sessão de processamento deste Convite será realizada presencialmente, na sala da Plenária 

do CREF7/DF, localizada na SGAN Quadra 604, Conjunto C, Parte C, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 

70.840-040, no dia 25 de novembro de 2013, às 14h. Os trabalhos licitatórios do presente certame 

serão realizados pela Comissão Especial de Licitação, designados nos autos do processo em 

epígrafe. 

1.2.1 Os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preço deverão ser 

entregues na Secretaria do CREF7, na sede do CREF7/DF, no endereço mencionado no item 

anterior, até o dia 22 de novembro de 2013, no horário das 9:00h às 17h, em envelopes 

separados, fechados e lacrados, rubricados no fecho, de preferência de forma ordenada e 

numerada na sequência exemplificada abaixo, de modo a permitir maior rapidez na conferência e 

exame dos documentos pertinentes, contendo na parte externa os dizeres: 

 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO - CREF7/DF 

CONVITE Nº 004/2013 

Razão social da empresa licitante 

CNPJ nº 

 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO 

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO - CREF7/DF 

CONVITE Nº 004/2013 

Razão social da empresa licitante 

CNPJ nº 

1.2.1.2 A Comissão Especial de Licitação não se responsabiliza por memoriais entregues em outros 

setores do CREF7/DF. Não caberá ao licitante questionar posteriormente a validade de qualquer 

entrega, direcionada para qualquer outra pessoa. 

1.3. Para todas as referências de tempo contidas neste edital, será observado o horário oficial de 

Brasília – DF. 

1.4. O critério de julgamento do presente certame será o MENOR PREÇO GLOBAL. 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 



2.1. A crescente demanda judicial, devida ao aumento do número de profissionais e empresas 

registrados no CREF7/DF, bem como a elevação do número de casos de demandas às Comissões 

de Ética Profissional, Comissão de Fiscalização e Comissão de Cobrança da Dívida Ativa, tornam 

necessária a contrtatação urgente de empresa especializada no ramo de direito, para a confecção 

de pareceres, elaboração de petições e assessoria forense e jurídico-administrativa em geral para 

o CREF7/DF. 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

3.1. A empresa contratada especializada em assessoria jurídica deverá executar os seguintes 

serviços: 

Exercer a advocacia em geral em defesa dos interesses e direitos do CREF7/DF. 

Executar todas as atividades forenses e cartoriais relativas à defesa dos interesses do CREF7/DF 

em ações judiciais e processos administrativos em geral em que o Conselho seja parte autora ou 

ré. 

Representar o CREF7/DF em audiências com autoridades judiciais, policiais e administrativas. 

Elaborar e supervisionar correspondências na esfera administrativa, cujo teor envolva aspectos 

jurídicos. 

Elaborar e ajuizar petições iniciais, contestações, recursos e peças jurídicas em geral relativas a 

ações judiciais em que o CREF7/DF seja parte autora ou ré, zelando pela fiel observância dos 

prazos respectivos. 

Elaborar pareceres relativos a assuntos que envolvam aspectos jurídicos de interesse do 

CREF7/DF. 

Elaborar relatórios relativos às atividades jurídicas a seu cargo, periodicamente e sempre que 

necessário. 

Prestar assessoria a todas as áreas do CREF7/DF na elaboração e revisão de documentos que 

envolvam aspectos técnicos, formais ou legais, de natureza administrativa ou judicial. 

Elaborar, revisar e adequar textos de natureza normativas como resoluções e portarias, de acordo 

com as normas técnicas de redação de textos normativos. 

Dar ciência à Diretoria do andamento das atividades advocatícias a seu cargo para a adoção de 

medidas e providências cabíveis a cada caso. 

4. PRAZO DE EXECUÇÃO 

4.1. A execução deverá ser de imediato, após assinatura do contrato. 

4.2. A adjudicatária deverá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 

convocação, comparecer ao Setor Administrativo do CREF7/DF, entre 09h e 16h30min, para 

assinar o contrato. 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação que se seguir à licitação de que 

trata este Termo de Referência ocorrerão à conta da dotação orçamentária para “Outros Serviços 

de Terceiros”, do Planejamento Orçamentário do CREF7/DF. 



6. ORÇAMENTO 

6.1. O custo estimado da presente contratação é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

6.2. O custo estimado foi apurado a partir de orçamentos recebidos de empresas especializadas, 

através de pesquisa de mercado. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Além das obrigações dispostas no Edital, a LICITANTE ficará obrigada e responsável pelo que 

se segue: 

I) Cumprir todas as exigências mínimas deste Termo de Referência, executando o serviço com 

qualidade e atendendo as condições estipuladas no edital, não podendo apresentar deficiências 

técnicas ou inadequadas dos serviços às exigências do instrumento convocatório; 

II) Arcar com todas as despesas em sua totalidade incluídas na proposta de execução, inclusive as 

relativas a passagens aéreas e diárias, e ainda as relacionadas a tributos fiscais, trabalhistas e 

sociais que incidam ou venha a incidir, diretamente e indiretamente sobre o objeto adjudicado; 

III) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação, qualificação, 

periodicidade e especificações exigidas; 

IV) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações ou demandas, decorrentes de danos 

seja por culpa sua ou qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por 

quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros que lhe venham a ser 

exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do presente contrato; 

V) Em nenhuma hipótese, a CONTRATADA poderá veicular publicidade acerca dos serviços 

executados ao CONTRATANTE, a não ser que haja prévia e expressa autorização; 

VI) Executar fielmente o objeto do presente Termo de Referência dentro do melhor padrão de 

qualidade, de forma que os serviços a serem executados mantenham todos os critérios técnicos 

necessários, bem como a qualidade exigida, cumprindo, assim, todas as especificações 

estabelecidas na proposta; 

VII) Submeter-se à fiscalização por parte do CONTRATANTE, acatando as determinações e 

especificações contidas neste Termo de Referência; 

VIII) Não se comprometer perante terceiros, dando o presente contrato como garantia ou 

compensar direitos de créditos decorrentes da execução dos serviços ora pactuados em operações 

bancárias e/ou financeiras, sem prévia autorização expressa do CONTRATANTE; 

IX) Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de salários, encargos sociais, 

horas-extras, impostos, bem como quaisquer acidentes de que possam ser vítimas os seus 



empregados quando em serviço, e por tudo quanto a legislação vigente lhes assegure, inclusive 

férias, aviso prévio, indenização e quaisquer outros direitos; 

X) Fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE, os comprovantes de recolhimento das 

obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus empregados, quitação dos tributos devidos e 

comprovante de regularidade para com o FGTS e INSS; 

XI) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo máximo de 02 (dois) dias, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração; 

XII) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 

XIII) Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados 

por meio de crachá. 

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1 Além das obrigações dispostas no Edital, o CONTRATANTE ficará obrigado e responsável pelo 

que se segue: 

I) Fiscalizar e inspecionar a prestação dos serviços, podendo rejeitá-los, quando estes não 

atenderem ao definido neste Termo de Referência; 

II) Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita do 

vencedor, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, se 

ocorrer; 

III) Receber os serviços sempre que atenderem aos requisitos deste Termo de Referência e do 

Edital, ou indicar as razões da recusa; 

IV) Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais; 

V) Comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do(s) serviço(s); 

VI) Efetuar os pagamentos dos honorários, de custas judiciais, de honorários de sucumbência e 

outras despesas cartorárias, observadas as disposições do Contrato; 

VII) Designar representante para relacionar-se com a Contratada como responsável pela 

fiscalização da execução do objeto. 

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

9.1. O prazo de vigência do instrumento contratual a ser firmado com a vencedora do certame 

será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado. 



10. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

10.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo 1º Tesoureiro do CREF7/DF, 

Ricardo Camargo Cordeiro, cabendo-lhe, entre outros: 

a) solicitar a execução dos serviços mencionados; 

b) supervisionar a execução dos serviços, garantindo que todas as providências sejam tomadas 

para regularização das falhas ou defeitos observados; 

c) levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua 

competência; 

d) solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas 

as providências necessárias ao bom andamento deste Contrato e anexar aos autos do processo 

correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 

providências; 

e) ordenar à CONTRATADA corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executadas com 

erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações; 

f) acompanhar os serviços executados, atestar seu recebimento definitivo e indicar as ocorrências 

de indisponibilidade dos serviços contratados; 

g) encaminhar ao setor Financeiro do CREF7/DF os documentos que relacionem as importâncias 

relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos. 

10.2. O acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da 

CONTRATADA nem conferirão ao CONTRATANTE, responsabilidade solidária, inclusive perante 

terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução do serviço contratado. 

10.3. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante do CONTRATANTE, 

encarregada da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, 

ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

10.4. Para a aceitação do objeto, a responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, 

observará se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos, bem 

como de todas as condições impostas no instrumento contratual. 

10.5. É vedado ao CREF7/DF e ao fiscal designado exercer poder de mando sobre os empregados 

da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será dividido em 7 (sete) parcelas e efetuado da seguinte forma: 



I. A primeira parcela será paga após o levantamento de informações para as definições 

estratégicas e a realização do seminário de implantação do planejamento estratégico, em até 10 

(dez) dias corridos; 

II. A segunda, terceira, quarta, quinta e sexta parcela serão pagas no dia 15 (quinze) de cada mês; 

III. A sétima parcela será paga após a entrega do relatório final, em até 10 (dez) dias corridos. 

11.2. Somente serão aceitos os serviços executados conforme as especificações técnicas 

constantes neste Termo de Referência. 

11.3. Para efeito de pagamento das faturas, será necessária a emissão de notas fiscais referente 

aos serviços realizados no mês de sua competência, as quais serão analisadas para posterior 

aprovação. 

11.4. Os pagamentos ficarão condicionados às retenções estipuladas na legislação previdenciária. 

12. DAS PENALIDADES E SANSÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. O atraso injustificado e o não cumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais sujeitará 

a Contratada às penalidades previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações) e além 

das mencionadas no edital desta licitação. 

12.2. A infração de qualquer cláusula ou condição do contrato sujeitará a CONTRATADA, 

independentemente do pagamento da multa correspondente, a critério do CONTRATANTE, à 

rescisão do contrato, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial 

ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais. 

12.3. Antes da aplicação de qualquer penalidade serão garantidos a ampla defesa e o 

contraditório, enquanto não houver decisão definitiva do Contratante. Em caso de multa aplicada 

à Contratada, o Contratante reterá parte do pagamento a ela devido e que será posteriormente 

liberada, em caso de absolvição e, definitivamente descontada do pagamento, em caso de 

condenação na esfera administrativa. 

Brasília-DF, 12 de novembro de 2013. 

 

 

CRISTINA QUEIROZ MAZZINI CALEGARO 
PRESIDENTE DO CREF7/DF 

 

 

 



ANEXO II 
 

VALOR DE MERCADO 
 
 
 
 

 

 
LOTE 01 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. VALOR UND. 

 
 

1 

Contratação de empresa especializada 
em advocacia para assessoria jurídica do 
CREF7/DF no período de 12 (doze) 
meses. 
 

 
 

1 

 
 

R$ 30.000,00 

 
 

 
TOTAL DO LOTE 01: R$ 30.000,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III 
 

MINUTA CONTRATUAL 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA  
PARA ASSESSORIA JURÍDICA DO CREF7/DF, QUE ENTRE SI 

                                                                                    CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO  
                                                                                  FÍSICA DA 7ª REGIÃO – CREF7/DF E A EMPRESA........ 

 
 

PREÂMBULO 

 
 

O CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO - CREF7/DF, pessoa jurídica de 

direito público, inscrito no CNPJ nº 03.677.113/0001-14, com sede na SGAN Quadra 604, Conjunto 

C, Parte C, Asa Norte, Brasília - DF, neste ato representado pela Presidente do CREF7/DF, CRISTINA 

QUEIROZ MAZZINI CALEGARO, portadora do CPF nº 573.605.961-49, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE e a empresa _________________, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob nº ____________, com sede na _______________________, neste 

ato representada por seu representante legal, Sr. ____________________, portador da CI.RG nº 

_____________, inscrito no CPF sob o nº __________________, denominada simplesmente, 

CONTRATADA, de comum acordo e nos termos da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores e do Processo Licitatório nº 006/2013, Convite nº 004/2013, resolvem 

contratar o objeto do presente, pelas condições que seguem:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
1.1. Este contrato decorre da licitação realizada na modalidade Convite nº 004/2013, de acordo 
com a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei Complementar nº 123/06 em sua redação vigente, conforme 
o termo de homologação e o processo licitatório nº 006/2013, regendo-o no que for omisso. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO. 

 

2.1. Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de advocacia para assessoria jurídica 

do CREF7/DF, no período de 12 (doze) meses, conforme as especificações, características, prazos e 

demais condições constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Convite nº 004/2013. 

2.2. Todos os tributos e outros encargos, tais como frete, impostos, taxas e etc, serão 

considerados inclusos nos preços a serem praticados. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 



 

3.1. O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura e vigorará pelo período de 12 

(doze) meses, podendo ser prorrogado, dependente de aprovação do CREF7/DF, sujeita esta à 

prévia e fundamentada justificação. 

 

CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR DO CONTRATO E DOS REAJUSTES 

 

4.1. O valor global pactuado para a execução da totalidade dos serviços previstos na cláusula 

segunda deste Contrato é de R$_______________ (_______________). 

4.2. O valor global de que trata esta cláusula, bem assim os valores unitários que compõem a 

Proposta da CONTRATADA, são fixos e irreajustáveis. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1 Os recursos para custeio das despesas decorrentes deste contrato ocorrerão à conta da 

dotação orçamentária para “Outros Serviços de Terceiros”, do planejamento orçamentário do 

CREF7/DF. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento será dividido em 12 (doze) parcelas e efetuado mensalmente, na sede do 

CREF7/DF, até o quinto dia útil de cada mês, mediante assinatura de recibo; 

6.2. Somente serão aceitos os serviços executados conforme as especificações técnicas constantes 

neste Termo de Referência. 

6.3. Para efeito de pagamento das faturas, será necessária a emissão de notas fiscais referente aos 

serviços realizados no mês de sua competência, as quais serão analisadas para posterior 

aprovação. 

6.4. Os pagamentos ficarão condicionados às retenções estipuladas na legislação previdenciária. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 

 

7.1. Constituem obrigações das partes, sem prejuízo de outras previstas neste instrumento ou que 

decorram da natureza e dos fins deste contrato: 

 

7.1.1. DA CONTRATADA: 

I) Cumprir todas as exigências mínimas deste Termo de Referência, executando o serviço com 

qualidade e atendendo as condições estipuladas no edital, não podendo apresentar deficiências 

técnicas ou inadequadas dos serviços às exigências do instrumento convocatório; 

II) Arcar com todas as despesas em sua totalidade incluídas na proposta de execução, inclusive as 

relativas a passagens aéreas e diárias, e ainda as relacionadas a tributos fiscais, trabalhistas e 

sociais que incidam ou venha a incidir, diretamente e indiretamente sobre o objeto adjudicado; 



III) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação, qualificação, 

periodicidade e especificações exigidas; 

IV) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações ou demandas, decorrentes de danos 

seja por culpa sua ou qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por 

quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros que lhe venham a ser 

exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do presente contrato; 

V) Em nenhuma hipótese, a CONTRATADA poderá veicular publicidade acerca dos serviços 

executados ao CONTRATANTE, a não ser que haja prévia e expressa autorização; 

VI) Executar fielmente o objeto do presente Termo de Referência dentro do melhor padrão de 

qualidade, de forma que os serviços a serem executados mantenham todos os critérios técnicos 

necessários, bem como a qualidade exigida, cumprindo, assim, todas as especificações 

estabelecidas na proposta; 

VII) Submeter-se à fiscalização por parte do CONTRATANTE, acatando as determinações e 

especificações contidas neste Termo de Referência; 

VIII) Não se comprometer perante terceiros, dando o presente contrato como garantia ou 

compensar direitos de créditos decorrentes da execução dos serviços ora pactuados em operações 

bancárias e/ou financeiras, sem prévia autorização expressa do CONTRATANTE; 

IX) Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de salários, encargos sociais, 

horas-extras, impostos, bem como quaisquer acidentes de que possam ser vítimas os seus 

empregados quando em serviço, e por tudo quanto a legislação vigente lhes assegure, inclusive 

férias, aviso prévio, indenização e quaisquer outros direitos; 

X) Fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE, os comprovantes de recolhimento das 

obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus empregados, quitação dos tributos devidos e 

comprovante de regularidade para com o FGTS e INSS; 

XI) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo máximo de 02 (dois) dias, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração; 

XII) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 

XIII) Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados 

por meio de crachá. 

 

7.1.2. DO CONTRATANTE: 

I) Fiscalizar e inspecionar a prestação dos serviços, podendo rejeitá-los, quando estes não 

atenderem ao definido neste Termo de Referência; 

II) Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita do 

vencedor, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, se 

ocorrer; 

III) Receber os serviços sempre que atenderem aos requisitos deste Termo de Referência e do 

Edital, ou indicar as razões da recusa; 

IV) Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais; 



V) Comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do(s) serviço(s); 

VI) Efetuar os pagamentos dos honorários, de custas judiciais, de honorários de sucumbência e 

outras despesas cartorárias, observadas as disposições do Contrato; 

VII) Designar representante para relacionar-se com a Contratada como responsável pela 

fiscalização da execução do objeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

 

8.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, a Administração do CONTRATANTE 

poderá, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as 

seguintes sanções: 

I. advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais haja 

concorrido; 

II. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, em caso de interrupção total ou parcial dos 

serviços e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste 

instrumento, bem como no Termo de Referência (Anexo I do edital da licitação), até o máximo de 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato até o mês imediatamente anterior à 

ocorrência do fato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 

oficialmente; 

III. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato até o mês 

imediatamente anterior à ocorrência do fato, sempre que der causa à inexecução total ou parcial 

do contrato, por circunstância que lhe seja imputável, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, contado da comunicação oficial; 

IV. suspensão do direito de licitar e de contratar com o CREF7/DF, pelo prazo de até 2 (dois) anos, 

que será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, sem prejuízo das eventuais 

multas aplicadas; 

V. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante 

ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

8.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração do CONTRATANTE, pelo prazo 

de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, caso a CONTRATADA: 

I. enseje o retardamento da execução do objeto deste instrumento; 

II. não mantiver a proposta, injustificadamente; 

III. comportar-se de modo inidôneo; 

IV. fizer declaração falsa; 

V. cometer fraude fiscal; 

VI. falhar ou fraudar na execução do contrato. 



 

8.3. Pelos motivos que se seguem, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas na 

condição anterior: 

8.3.1. pela prestação de serviços em desconformidade com o especificado e aceito; 

8.3.2. pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste instrumento. 

8.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações). 

8.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

Administração do CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

8.6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as 

de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

8.7. A infração de qualquer cláusula ou condição do contrato sujeitará a CONTRATADA, 

independentemente do pagamento da multa correspondente, a critério do CONTRATANTE, à 

rescisão do contrato, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial 

ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais. 

8.8. Antes da aplicação de qualquer penalidade serão garantidos a ampla defesa e o contraditório, 

enquanto não houver decisão definitiva do Contratante. Em caso de multa aplicada à Contratada, 

o Contratante reterá parte do pagamento a ela devido e que será posteriormente liberada, em 

caso de absolvição e, definitivamente descontada do pagamento, em caso de condenação na 

esfera administrativa. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

9.1. A rescisão do presente contrato poderá ser: 

 

I) Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, nos casos do artigo 78, incisos I a XII, XVII e parágrafo único e 

inciso XVIII, da Lei Federal n° 8.666 de 21/06/1993; 

II) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a 

Contratante; 

III) Judicial, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. É expressamente vedado transferir ou ceder o contrato, no todo ou parte. 

10.2. Todas as notificações, reclamações, instruções, entendimentos entre o CREF7/DF e a 

CONTRATADA serão realizados, sempre que necessário, por escrito, sendo considerados como 

efetivados se entregues por cartas, ofícios ou memorandos de transmissão, não sendo tomadas 

em consideração para nenhum efeito, quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou 

declarações verbais. 



 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 

11.1. O foro competente para solução dos litígios que decorram deste Contrato será o da Justiça 

Federal, Seção do Distrito Federal. 

 

E, por estarem de comum acordo, os representantes legais das partes firmam o presente 

Contrato, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Brasília-DF, ______ de _____________ de 2013. 

 

 

 

CRISTINA QUEIROZ MAZZINI CALEGARO 

PRESIDENTE DO CREF7/DF 

 

 

 

REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1 - NOME:____________________________________________ 

CPF:______________________________________________ 

2 - NOME:____________________________________________ 

CPF:______________________________________________ 

 

 

 

 

 


