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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 

 
PREGÃO Nº 001/2017 

 
A Comissão Especial de Licitação (CEL) do Conselho Regional de Educação Física da Sétima 

Região - CREF7/DF torna público, para conhecimento dos interessados, que no dia 18 de 

maio de 2017, às 14 horas, na sede do CREF7/DF, sito à SGAN, Quadra 604, Conjunto “C”, 

Asa Norte, Brasília – DF, reunir-se-á em sessão para recebimento e abertura dos 

envelopes de documentação e propostas para contratação de sociedade de advogados, 

regularmente constituída, para prestação de serviços advocatícios e técnicos de 

ASSESSORIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL visando à recuperação de créditos e 

anuidades inadimplidas por Pessoas Físicas e Jurídicas registradas no Conselho Regional 

de Educação Física da Sétima Região – CREF7/DF, de acordo com as especificações 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, na modalidade PREGÃO presencial, tipo MENOR 

PREÇO GLOBAL, representado pelo MENOR PERCENTUAL/MAIOR DESCONTO, em 

conformidade com os preceitos contidos na Lei nº. 8.666, de 21.06.1993, consolidada pelo 

Art. 3º da Lei nº. 8.883/94, atualizada pelas Leis nº 9.648/98, 9.854/99, 10.520/2002 e 

13.243/2016. 

 
1 - DO OBJETO  

 

O objeto da presente licitação na modalidade Pregão é a contratação de sociedade de 

advogados, regularmente constituída, para prestação de serviços advocatícios e técnicos 

de ASSESSORIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL visando à recuperação de créditos e 

anuidades inadimplidas por Pessoas Físicas e Jurídicas registradas no Conselho Regional 

de Educação Física da Sétima Região – CREF7/DF, de acordo com as especificações 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. O serviço compreenderá: a) 

administrativamente, a gestão das cobranças, utilizando, na execução dos serviços, mão 

de obra treinada para tal finalidade; b) judicialmente, o contencioso (defesas judiciais), em 
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todas as instâncias, exclusivamente em demandas judiciais propostas por pessoas físicas 

ou jurídicas contatadas, cobradas ou protestadas. 

 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
2.1. Podem participar do presente certame as sociedades de advogados, regularmente 

constituídas, observadas as exigências dispostas no presente Edital. 

2.2. Estão impedidos de participar: 

2.2.1. a sociedade de advogados declarada inidônea, suspensa ou impedida de licitar ou 

contratar com a Administração Pública ou qualquer de seus entes descentralizados; 

2.2.2. a sociedade de advogados integrada por servidores do CREF7/DF, ou por cônjuges 

ou parentes de empregados até o terceiro grau, ou ainda por membros da Diretoria 

Executiva, bem como seus parentes consangüíneos ou afins até terceiro grau; 

2.2.3. a sociedade de advogados, ou seus respectivos profissionais, que atuou nos últimos 

2 (dois) anos em ações contra o CREF7/DF, como advogado/procurador da causa; 

2.2.4. a sociedade de advogados que apresente forma ou característica mercantil ou que 

realize atividade estranha à advocacia; 

2.2.5. a sociedade de advogados estrangeira que não funcione no País; 

2.2.6. a sociedade de advogados organizada sob a forma de consórcio; 

2.2.7. a  sociedade de advogados que contrarie o disposto no artigo 7°, inciso XXXIII da 

Constituição Federal, empregando menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, bem como, menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos. 

2.3. A participação nesta licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os 

termos, cláusulas e condições deste Edital e seus anexos, a observância dos preceitos 

legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados ao CREF7/DF. 

2.4. A empresa licitante poderá ser representada nesta licitação por: 
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2.4.1. Sócio da pessoa jurídica, o qual deverá apresentar o contrato ou estatuto social 

juntamente com a(s) alteração(ões) que comprove(m) sua capacidade de representação 

legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de 

obrigações. O administrador eleito em ato apartado deverá apresentar cópia autenticada 

da ata de reunião ou assembléia em que se deu a eleição; 

2.4.2. Procurador, o qual deverá apresentar instrumento público ou particular de 

mandato (procuração), com firma reconhecida em cartório, outorgando expressos 

poderes para formular ofertas e lances de preços, assim como praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame, em nome do licitante; 

2.4.2.1. A procuração por instrumento particular deverá ser entregue acompanhada de 

original ou cópia autenticada do respectivo contrato ou estatuto social consolidados ou 

com alterações em vigor e da ata de eleição da diretoria em exercício, se for o caso, que 

deverá ser apresentado à CEL fora dos envelopes relacionados no item 3 abaixo.  

2.4.2.2. Não se admitirá substabelecimento caso o mesmo seja proibido no instrumento 

de procuração, ressalvada a hipótese de ratificação expressa do próprio licitante, que 

retroagirá à data do ato. 

2.4.2.3. O substabelecimento deverá ter a(s) firma(s) do(s) outorgante(s) reconhecida(s) 

em cartório.  

2.4.2.4. A ausência de instrumento público ou particular de mandato (procuração), 

conforme especificado no item 2.4.2 não impede a participação da licitante, mas, obsta a 

manifestação de representante.  

2.5. A ausência de representante não inabilita a licitante e tampouco impede o 

prosseguimento das fases do certame licitatório.  

2.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 

licitante, sob pena das demais outorgantes perderem o seu direito à representação. 

2.7. A participação na presente licitação implica aceitação integral e irretratável dos 

termos e condições deste Edital e dos seus Anexos. 

 

3. ABERTURA DOS ENVELOPES 
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3.1. As licitantes, no dia, hora e local designados no preâmbulo, após o credenciamento 

de seus representantes, apresentarão toda a documentação exigida por este Instrumento 

Convocatório em 02 (dois) envelopes – A e B – lacrados, distintos e opacos, identificados 

no lado externo pelo nome da licitante e número da licitação, com os seguintes dizeres 

em seus anversos:  

 

Envelope A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

PREGÃO nº 001/2017  

NOME DA LICITANTE: (Identificação da licitante)  

CNPJ DA LICITANTE:  

 

Envelope B – PROPOSTA DE PREÇOS  

PREGÃO nº 001/2017  

NOME DA LICITANTE: (Identificação da licitante)  

CNPJ DA LICITANTE:  

 

3.2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “A”  

5.2.1. Regularidade Jurídica: 

3.2.1.1. Ato constitutivo acompanhado da alteração em vigor se for o caso, devidamente 

registrado no órgão competente e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, na 

forma da legislação específica, acompanhado da prova da eleição da diretoria em 

exercício; 

3.2.1.2. 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. 

3.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

3.2.2.1. prova de inscrição regular no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério 

da Fazenda, CNPJ/MF; 
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3.2.2.2. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

3.2.2.3. prova de regularidade perante a Fazenda Estadual através de certidão negativa de 

débitos ou positiva com efeitos negativos, emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda 

do domicílio da licitante; 

3.2.2.4. prova de regularidade perante a Fazenda Municipal através de certidão negativa 

de débitos ou positiva com efeitos negativos, emitida pela Secretaria de Fazenda do 

estabelecimento do licitante; 

3.2.2.5. certificado de regularidade junto ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 

Federal; 

3.2.2.6. certidão de regularidade de situação para com a Seguridade Social, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil ou INSS; 

3.2.2.7. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei 

Federal nº 12.440/2011). 

3.2.3. Qualificação Técnica: 

3.2.3.1. prova de inscrição da licitante e dos seus sócios na Ordem dos Advogados do 

Brasil - OAB; 

3.2.3.2. declaração firmada pelo representante legal do licitante que dispõe de, no 

mínimo, 02 (dois) empregados devidamente habilitados e capacitados a prestarem, 

simultaneamente, serviços administrativos e de atendimento ao público na sede do 

CREF7/DF, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17 horas, executando e coordenando 

exclusivamente as atividades para as quais a empresa foi contratada em decorrência da 

presente licitação, conforme modelo constante do Anexo II. 

3.2.3.3. atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por instituição(ões) brasileira(s) ou 

autorizada(s) a funcionar no Brasil, em papel timbrado, com identificação do(s) 

atestante(s), que comprove(m) que a licitante executou ou está executando serviços 

advocatícios de cobrança de dívidas. 
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3.2.4. Para cumprimento do disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição da República 

Federativa do Brasil, o licitante deverá apresentar declaração conforme o modelo 

constante do Anexo III. 

3.3. Todos os documentos apresentados na licitação deverão referir-se exclusivamente a 

uma única pessoa jurídica que efetivamente executará o objeto licitado, podendo ser 

matriz ou filial, não se admitindo sua posterior substituição para assinatura do 

instrumento contratual ou efetiva prestação dos serviços. 

3.4. Não se admitirá a apresentação de uma parte dos documentos em nome de matriz e 

outra em nome de filial ou em nome de filiais diferentes, sob pena de imediata 

inabilitação no certame. 

3.5. Os documentos apresentados na licitação deverão ser válidos e vigentes na data da 

sua abertura. Os documentos que perderem validade e/ou vigência no curso da licitação 

deverão ser reapresentados válidos e vigentes na data da assinatura do contrato. 

3.6. Todos os documentos apresentados na fase de habilitação, exceto no caso de 

certidões disponíveis na internet, deverão ser originais, ou cópias autenticadas em 

cartório, ou cópias não autenticadas acompanhadas dos respectivos originais. 

3.6.1. O documento apresentado sob a forma de cópia não autenticada será comparado 

ao respectivo original pelo Pregoeiro e, caso idêntico, será identificado como tal, 

devolvendo-se o original ao licitante. 

3.6.2. O documento cuja validade, vigência e/ou autenticidade seja aferível pela internet 

será verificado pelo Pregoeiro no sítio eletrônico pertinente. 

3.7. Os documentos expressos em língua estrangeira deverão ser traduzidos para o 

português por tradutor público juramentado e autenticados por autoridade brasileira no 

país de origem, caso não se trate de linguagem técnica e não notoriamente conhecida. 

3.8. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 

substituição aos documentos requeridos neste Edital. 

3.9. O licitante que estiver desobrigado de apresentar quaisquer documentos exigidos na 

fase de habilitação deverá comprovar tal condição por meio de certificado expedido pelo 
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órgão competente ou pela indicação da legislação aplicável em vigor, devendo, no 

entanto, apresentar os documentos que a sua condição indicar como substitutos, se for o 

caso. 

3.10. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão apresentar 

toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios 

da regularidade fiscal, mesmo que estes contenham alguma restrição. 

3.10.1. A ME ou EPP que apresentar documento(s) comprobatório(s) de regularidade 

fiscal com restrição terá assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis para regularizá-lo(s), 

pagar ou parcelar débito(s) e emitir eventual certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, contados do momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame. O prazo é prorrogável por igual período, a critério do CREF7/DF, mediante 

requerimento escrito e fundamentado dirigido ao Pregoeiro, protocolado dentro do prazo 

original. 

3.10.2. A não regularização do(s) documento(s) no prazo previsto ou concedido mediante 

prorrogação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, sendo facultada ao CREF7/DF a convocação dos licitantes remanescentes, na 

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

3.11. Os envelopes de habilitação não abertos serão disponibilizados aos licitantes após 30 

(trinta) dias, contados da data do encerramento do Pregão, na sede do CREF7/DF, sito à 

SGAN Quadra 604, Conjunto “C”, Asa Norte, Brasília – DF, diretamente com o Pregoeiro. 

Os envelopes não procurados no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

encerramento do Pregão, serão destruídos mediante processo de fragmentação 

mecânica. 

 

4. PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “B”  

4.1. O Envelope “B” conterá a "Proposta de Preços", que deve ser elaborada conforme o 

modelo constante no Anexo IV, datada, impressa e assinada, sem emendas, ressalvas, 

rasuras ou entrelinhas, indicando: a) um único valor percentual, com apenas duas casas 

decimais, a ser cobrado pelo licitante, o qual será aplicado sobre o valor recuperado, 
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mensalmente, referente ao serviço de recuperação de débitos e anuidades inadimplidas; e 

b) um único valor percentual, com apenas duas casas decimais, a ser descontado de cada 

um dos valores de referência dos honorários advocatícios fixados na Tabela constante do 

Anexo I-A deste edital, para obtenção do valor global final ofertado.  

4.2. As licitantes deverão indicar o prazo de validade das propostas, não inferior a 60 

(sessenta) dias corridos, contados da data da entrega das mesmas.  

4.3. Nos propostas ofertadas deverão estar incluídos todos os custos necessários para a 

prestação do serviço licitado, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, fretes, viagens para Brasília/DF e 

outros que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto licitado, conforme previsto 

neste Edital.  

4.4. Na hipótese de discordância entre os preços apresentados, a cotação indicada por 

extenso prevalecerá a numérica.  

4.5. Será considerada inválida e consequentemente desclassificada a proposta que: a) 

apresentar percentual de honorários advocatícios a ser cobrado acima de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor recuperado, mensalmente, referente ao serviço de recuperação de 

débitos; b) apresentar percentual de desconto sobre os valores de referência de 

honorários, fixados na Tabela constante do Anexo I-A deste edital, igual a 00% (zero por 

cento); c) que seja inexequível; d) que não atender às exigências deste Edital ou que se 

vincular a outras propostas. 

4.6. Quaisquer custos diretos ou indiretos omitidos da proposta de preços ou 

incorretamente cotados pelo licitante serão considerados como inclusos na proposta, não 

sendo admitidos pleitos de acréscimo a este ou a qualquer título, devendo o objeto 

licitado ser prestado sem qualquer ônus adicional. 

 

5. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 

5.1. Classificação das propostas comerciais 

5.1.1. O Pregoeiro e equipe de apoio abrirão os envelopes de propostas comerciais, 

analisando-as quanto ao atendimento de todas as especificações e condições 
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estabelecidas neste Edital e seus anexos, desclassificando as que com eles estiverem em 

desacordo ou contiverem erros formais insanáveis. Após a verificação das propostas pelo 

Pregoeiro e equipe de apoio, os licitantes poderão conferir a documentação.  

5.1.2. O Pregoeiro classificará provisoriamente as propostas que estiverem de acordo com 

o Edital, nomeando em primeiro lugar a de MENOR PERCENTUAL COBRADO e de MAIOR 

DESCONTO e em ordem decrescente de valor final, as demais. 

5.1.3. Caso existam duas ou mais propostas empatadas quanto ao percentual de 

honorários advocatícios a ser cobrado sobre o valor recuperado, servirá de critério de 

desempate o maior percentual de desconto sobre os valores de referência de honorários, 

fixados na Tabela constante do Anexo I-A deste Edital. 

5.1.4. O autor da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar e os demais 

que apresentarem propostas até 10% superiores a ela ou, caso não haja licitantes em tais 

condições, os que tenham se classificado provisoriamente até o terceiro lugar, serão 

convocados para participar da fase inicial de lances verbais. 

5.1.5. Os convocados na forma do subitem 5.1.4 terão a oportunidade de disputar o 

objeto licitado por meio de lances verbais e sucessivos, com percentuais de honorários 

distintos e decrescentes, começando pelo autor da proposta de maior percentual sobre o 

valor recuperado ou de menor desconto. Caso existam duas ou mais propostas empatadas 

em absoluta igualdade de condições, as mesmas terão a sua ordem de apresentação de 

lances definida mediante sorteio público. 

5.1.6. A cada rodada de lances os licitantes serão reclassificados para indicação da ordem 

de apresentação dos lances subseqüentes, sempre observada a regra dos percentuais 

distintos e decrescentes, começando do detentor da proposta de maior valor para o de 

menor valor. 

5.1.7. Os lances deverão ser registrados em porcentagem, com até duas casas decimais. 

5.1.8. Na fase de lances, o valor mínimo de diferença entre os lances é de 1% (um por 

cento). 
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5.1.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da fase de lances verbais, bem como na manutenção do 

último lance por ele apresentado para efeito de classificação final das propostas. 

5.1.10. Não será aceita a reconsideração do lance ofertado, sujeitando-se o licitante às 

penalidade prevista no subitem 5.1.9. 

5.1.11. Em caso de suspensão da sessão e recomeço em outra data, a ausência de licitante 

classificado não ensejará sua desclassificação do certame nem invalidará a sua proposta, 

cujo valor permanecerá inalterado. 

5.1.12. Após a(s) fase(s) de lances verbais, o Pregoeiro classificará definitivamente as 

propostas que estiverem de acordo com o Edital, em ordem crescente de valor final, 

nomeando em primeiro lugar a de MENOR PERCENTUAL COBRADO/MAIOR DESCONTO. 

5.2. Julgamento 

5.2.1. O Pregoeiro examinará quanto ao valor a aceitabilidade da proposta classificada 

definitivamente em primeiro lugar, decidindo motivadamente a respeito. 

5.2.2. Caso aceite, quanto ao valor, a proposta classificada definitivamente em primeiro 

lugar, o Pregoeiro abrirá o envelope contendo a documentação de habilitação do 

respectivo licitante para verificação de suas condições habilitatórias. Caso pronuncie a 

inabilitação do licitante, o Pregoeiro passará ao exame quanto ao valor da proposta 

classificada imediatamente a seguir, decidindo motivadamente a respeito. 

5.2.3. Persistindo a hipótese do subitem 5.2.2., o Pregoeiro examinará quanto ao valor a 

aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação definitiva, 

verificando as condições de habilitação, até a apuração de uma proposta que atenda a 

este Edital. 

5.2.4. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes novo prazo para a apresentação de 

nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste 

subitem, observados os limites legais, para realização de nova classificação segundo as 

regras do subitem 5.1 ou de nova etapa de habilitação, conforme o caso. 
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5.2.5. Em caso de empate ficto, entendido este como a situação em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) possuam 

preços iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço, desde que ofertado 

por empresa não enquadrada como ME ou EPP, deverão ser observados os critérios de 

desempate previstos na Lei Complementar nº 123/06. 

5.2.5.1. Preferência às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) 

5.2.5.1.1. Após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação das 

propostas até o momento, será assegurado às ME e EPP o direito de preferência à 

contratação. 

5.2.5.1.2. O Pregoeiro convocará a ME ou EPP detentora da proposta de menor valor 

dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou 

superiores em até 5% (cinco por cento) em relação ao valor correspondente ao percentual 

de desconto apresentado pelo proponente vencedor, para que apresente novo lance 

inferior ao menor lance, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito 

de preferência. 

5.2.5.1.3. Realizado novo lance nos termos do subitem anterior, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade deste quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

5.2.5.1.4. Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições 

habilitatórias da ME ou EPP obedecerá aos procedimentos previstos neste Edital. 

5.2.5.1.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo previsto neste Edital para a devida e necessária regularização. 

5.2.5.1.6. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, a ME ou EPP será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

5.2.5.1.7. Caso a ME ou EPP não apresente proposta de preços ou não atenda às 

exigências de habilitação, o Pregoeiro convocará as ME e EPP remanescentes que 

estiverem na situação de empate prevista, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito. 

5.2.5.1.8. Caso não haja ME ou EPP dentro da situação de empate, não ocorra a 

apresentação de nova proposta de preço ou não sejam atendidas as exigências 
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documentais de habilitação, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante 

originalmente declarado vencedor. 

5.2.6. Após a identificação final da proposta de MENOR PERCENTUAL COBRADO/MAIOR 

DESCONTO que atenda a todas as exigências deste Edital, atendidas todas as condições de 

habilitação pelo respectivo licitante, será este declarado vencedor desta licitação e, não 

havendo recurso, ser-lhe-á adjudicado o objeto. 

 

6. RECURSOS 

6.1. Ato contínuo à declaração do vencedor do certame, qualquer licitante poderá 

manifestar motivadamente a intenção de interpor recurso, cuja síntese será lavrada em 

ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais, 

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, contados a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

6.2. O licitante poderá apresentar as razões recursais durante a sessão de Pregão, que 

serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da 

lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

6.3. A falta de manifestação imediata e motivada de qualquer dos licitantes, com a 

respectiva lavratura em ata de que trata o subitem 6.1, importará na decadência do seu 

direito de recurso. 

6.4. As razões recursais serão dirigidas ao Pregoeiro. Sendo tempestivas, serão recebidas 

apenas no efeito devolutivo. 

6.5. As razões de recurso deverão ser examinas pelo Pregoeiro no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, cabendo-lhe reconsiderar ou manter a decisão impugnada e, em qualquer dos 

casos, submeter o recurso ao Presidente do CREF7/DF, que decidirá de forma definitiva. 

 

7. HOMOLOGAÇÃO 
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7.1. Inexistindo manifestação recursal, o Presidente do CREF7/DF homologará o processo 

licitatório, determinando a convocação do licitante vencedor para assinar o contrato. 

7.2. Julgados os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, o Presidente do CREF7/DF homologará o processo licitatório, adjudicando 

seu objeto ao licitante vencedor. 

 

8. CONTRATAÇÃO 

8.1. Homologado e publicado o resultado da licitação, o CREF7/DF convocará o vencedor 

do certame, por carta, fax, telegrama ou mensagem eletrônica para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, comparecer para assinar o contrato, cuja minuta compõe o Anexo III deste 

edital, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades cabíveis. 

8.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo CREF7/DF, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a multa pecuniária 

correspondente a 5% (dez por cento) do valor estimado do contrato, aplicável a critério do 

CREF7/DF, além das demais penalidades legalmente estabelecidas. 

8.3. Caso o licitante vencedor decaia do direito à contratação, o CREF7/DF poderá 

convocar os licitantes remanescentes, segundo a ordem de classificação, facultando-lhe o 

direito de assinar o contrato, desde que nas mesmas condições da proposta vencedora, 

observado o prazo do subitem 8.1, porém não lhes sendo aplicável a multa prevista no 

subitem 8.2 em caso de recusa. 

 

9. DO PAGAMENTO 

 9.1. O pagamento dar-se-á até o dia 10 (dez) do mês seguinte a prestação dos serviços, na 

medida em que forem realizados os serviços, mediante depósito em conta bancária a ser 

indicada pela licitante contratada. Os pagamentos, entretanto, ficarão condicionados à 

apresentação de relatório mensal de execução das atividades e da Nota Fiscal de 
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Serviços/Fatura, com o necessário aceite por parte do CREF7/DF com 5 (cinco) dias de 

antecedência.  

9.2. Caso a Nota Fiscal/Fatura apresente alguma incorreção, o documento será devolvido 

e o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a correção, 

sem quaisquer ônus adicionais para o CREF7/DF.  

 

10. DAS FONTES DE RECURSOS  

As despesas correrão por conta do código orçamentário 6.2.2.1.01.01.047 – Serviços de 

Consultoria e Assessoria. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

11.1. Somente a CEL dirimirá as dúvidas e omissões decorrentes deste Edital e seus 

Anexos, por escrito, aos pedidos de esclarecimentos e eventuais impugnações sobre a 

licitação, que serão feitos diretamente ao requerente e também poderão ser divulgadas 

às demais empresas participantes. 

11.1.1. Qualquer alteração neste Edital será comunicada aos interessados pela mesma 

forma com que se deu a divulgação do texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas. Neste 

último caso, as alterações serão publicadas exclusivamente na página da entidade na 

internet, no endereço www.cref7.org.br, sem necessidade de reabertura de prazos.  

11.1.2. As empresas interessadas deverão manter-se atualizadas de quaisquer alterações 

e/ou esclarecimentos sobre o edital, através de consulta permanente ao endereço 

eletrônico acima indicado, não cabendo ao CREF7/DF a responsabilidade pela não 

observância deste procedimento.  

11.2. O CREF7/DF se reserva o direito de cancelar esta licitação antes da assinatura do 

contrato, mediante prévia justificativa, sem que caiba às licitantes qualquer reclamação 

ou indenização.  

11.3. A CEL poderá solicitar, a seu critério, esclarecimentos e informações 

complementares ou efetuar diligências, caso julgue necessário, visando melhor 
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desempenhar suas funções institucionais, desde que disso não decorra a posterior 

inclusão de documentos que deveriam constar originariamente dos envelopes entregues 

pelas licitantes.  

13.5. Entregues os envelopes A e B à CEL e desde que aberto pelo menos um deles, de 

qualquer um dos licitantes, não será mais permitida a desistência de participação no 

certame.  

13.6. Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da 

CEL e pelos licitantes presentes, se assim o desejarem, com os registros de todas as 

ocorrências.  

13.7. Os envelopes dos licitantes ainda lacrados e não utilizados no certame serão 

disponibilizados para retirada no prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do 

contrato. Decorrido esse prazo poderá ser providenciada a sua destruição. 

13.8. Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal, para 

dirimir eventual controvérsia que decorra da presente licitação.  

13.9. Constituem partes integrantes e complementares deste instrumento os seguintes 

anexos:  

 

Anexo I – Termo de Referência  

Anexo I-A – Remuneração – Referência de Honorários  

Anexo II – Declaração de recursos humanos - modelo  

Anexo III – Declaração de que não emprega menor de idade – modelo 

Anexo IV – Proposta de Preços – modelo  

Anexo V - Minuta de Contrato  

 

Brasília-DF, 12 de abril de 2017.  

 

 

Daniel Vasconcelos Veloso 
Presidente 
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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 

ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de sociedade de advogados, regularmente constituída, para prestação de 

serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica de ASSESSORIA DE COBRANÇA 

EXTRAJUDICIAL visando à recuperação de créditos e anuidades inadimplidas por Pessoas 

Físicas e Jurídicas registradas no Conselho Regional de Educação Física da Sétima Região – 

CREF7/DF, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidos neste Termo de 

Referência. 

1.2. Constituem o objeto desta licitação os serviços advocatícios e técnicos de natureza 

jurídica relativos defesas judiciais, em todas as instâncias, exclusivamente em demandas 

propostas por pessoas físicas ou jurídicas contatadas, cobradas ou protestadas. 

 

2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Nos termos da cláusula específica do Anexo V – Minuta de Contrato. 

 

3. FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Nos termos da cláusula específica do Anexo V – Minuta de Contrato. 

 

4. VALORES DE REFERÊNCIA 

A presente contratação tem custo anual global estimado em R$ 280.000,00 (duzentos e 

oitenta mil reais), sendo: R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais) relativos ao 

percentual de honorários advocatícios sobre os valores arrecadados; e R$ 16.0000,00 

(dezesseis mil reais) relativos aos honorários, fixados na Tabela constante do Anexo I-A 

deste Edital. 
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5. VIGÊNCIA E PRAZO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

5.1. O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até 60 

(sessenta) meses, mediante termos aditivos, dentro dos limites legalmente admitidos. 

5.2. Caso o contrato seja prorrogado, os valores fixados na Tabela constante do Anexo I-A 

deste Edital poderão ser reajustados pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo 

– IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou outro índice 

que vier a substituí-lo. O reajuste será computado mediante a variação verificada nos 

últimos 12 (doze) meses anteriores ao vencimento do contrato, considerando-se os 

índices efetivamente publicados. 

 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão por conta da dotação 

orçamentária 6.2.2.1.01.01.047 – Serviços de Consultoria e Assessoria. 

 

7. DEMAIS CONDIÇÕES 

7.1. Para a execução do objeto, deverá ser observado ainda todo o disposto nas cláusulas 

da Minuta de Contrato, Anexo V do Edital. 
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ANEXO I-A   
REMUNERAÇÃO – REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS 

 

1. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR RECUPERADO, MENSALMENTE, 

REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E ANUIDADES INADIMPLIDAS 

 

1.1. O percentual máximo de honorários advocatícios a ser descontado pelo CREF7/DF 

sobre o valor recuperado, mensalmente, referente ao serviço de recuperação de créditos 

e anuidades inadimplidas, em favor da empresa contratada será de, no máximo, 20% 

(vinte por cento), considerando-se apenas os valores efetivamente recebidos. 

 

2. HONORÁRIOS RELATIVOS A DEMANDAS JUDICIAIS PROPOSTAS POR PESSOAS FÍSICAS 

OU JURÍDICAS CONTATADAS, COBRADAS OU PROTESTADAS   

 

2.1.  Honorários advocatícios e reembolso de despesas decorrentes de atividades forenses 
e outras diligências relativas a demandas judiciais propostas por pessoas físicas ou 
jurídicas contatadas, cobradas ou protestadas, serão remunerados, no máximo, pelos 
valores constantes da tabela de referência abaixo. 

OBS: Eventuais custas judiciais e cartoriais serão integralmente recolhidas pelo 
CREF7/DF. 

ATO REMUNERÁVEL 
REQUISITO PARA 

PAGAMENTO 
VALOR DE 

REFERÊNCIA 

Protocolização de Contestação, Informações, 
Agravo de Instrumento, Réplica, Alegações Finais, 
Memoriais, Embargos de Declaração, Apelação, 
Contrarrazões de Agravo de Instrumento, 
Contrarrazões de Embargos de Declaração, 
Contrarrazões de Apelação, Execução de Sentença 
(exceto de honorários advocatícios). 

Cópia da petição 
protocolizada 

R$ 300,00 

Protocolização de Recurso Especial, Recurso 
Extraordinário e demais peticionamentos nos 
Tribunais Superiores. 

Cópia da petição 
protocolizada R$ 400,00 

Protocolização de juntada de documentos, 
substabelecimentos, homologação de acordos, 
produção de provas e outras peças de menor 
complexidade (até 3 laudas) em qualquer 
instância. 

Cópia da petição 
protocolizada 

R$ 200,00 

Comparecimento em audiências e sessões de 
julgamento de recursos. 

Cópia da ata da 
audiência/sessão 

R$ 500,00 
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ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (MODELO) 

 
Local e data  
 
 

À Comissão Especial de Licitação  
 

 
Ref. Pregão nº 001/2017 
  

 
Pela presente DECLARO, sob as penas da Lei, que a Empresa (nome)______, CNPJ 

nº _______________ dispõe de, no mínimo, 02 (dois) empregados devidamente 

habilitados e capacitados a prestarem, simultaneamente, serviços administrativos e de 

atendimento ao público na sede do CREF7/DF, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17 horas, 

executando e coordenando exclusivamente as atividades para as quais a empresa venha a 

ser contratada em decorrência da presente licitação. 

Por ser verdade, a presente declaração vai por mim (nome) ______________, 

representante legal da citada empresa, assinada, para que produza seus efeitos legais.   

 

 
 

______________________________ 
LICITANTE 

(nome da empresa com assinatura do seu(s) representante(s) legal (is) 
(com firma(s) reconhecida(s)) 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE MENOR DE IDADE, TRABALHO FORÇADO, PLENO CONHECIMENTO E 

ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS 
 
 
Local e data  
 
 

À Comissão Especial de Licitação  
 

 
Ref. Pregão nº 001/2017 

 
 

A empresa _________, inscrita no CNPJ sob o n° __________, por meio de seu 

representante legal (nome) __________,  Cédula de Identidade n° ______, expedida pelo 

__________, CPF n° ________, DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

  

 a) Recebeu e estudou todos os documentos inerentes à presente competição e 

tomou conhecimento integral do teor do edital de licitação supracitado, sujeitando-se às 

disposições nele contidas;  

 b) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo se na condição de 

aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos e que não obriga seus funcionários ao trabalho 

forçado e degradante;  

 c) Na composição societária não existe participação de dirigentes ou empregados 

da Entidade promotora da licitação.  

 

Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido 

Edital.  

______________________________ 
LICITANTE 

(nome da empresa com assinatura do seu(s) representante(s) legal (is) 
(com firma(s) reconhecida(s)) 
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ANEXO IV  

PROPOSTA DE PREÇOS – MODELO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO CREF7/DF Nº 001/2017 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 
 

1. DENOMINAÇÃO SOCIAL 
 
 

2. ENDEREÇO 
 

3. TELEFONE 4. FAX 5. E-MAIL 
 

6. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR RECUPERADO, MENSALMENTE, 
REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E ANUIDADES INADIMPLIDAS: 
 

_____% (_____ POR CENTO) SOBRE OS VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS. 
 

7. DESCONTO PERCENTUAL SOBRE CADA UM DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA TABELA CONSTANTE DO ANEXO I-A DESTE 
EDITAL: 
 

_____% (_____ POR CENTO) SOBRE CADA VALOR DA TABELA 
 

8. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 
 
_____ (_______________) dias, contados da abertura do certame. 
Observação: mínimo de 60 (sessenta) dias corridos 
 

9. LOCAL, DATA E ASSINATURA 
 
_____________________________, ____ de ___________________ de 2017. 
 

_________________________________________________ 
Representante(s) do licitante 

 

*OBS: percentuais com até duas casas decimais. 
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ANEXO V  

MINUTA DO CONTRATO 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATANTE:  
  

 CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA SÉTIMA REGIÃO – CREF7/DF 

pessoa jurídica de direito público interno, autarquia federal criada pela Lei nº 9.696 de 1º 

de setembro de 1998, inscrita no CNPJ sob o nº 03.677.113/0001-14, com sede na SGAN, 

Quadra 604, Conjunto C, Asa Norte – Brasília – DF, neste ato representado por seu 

Presidente, o Sr. PATRICK NOVAES AGUIAR, brasileiro, Profissional de Educação Física, 

CREF nº 003132-G/DF, residente e domiciliado em Brasília-DF. 

  

CONTRATADA:  

  
 .........................., estabelecido ........................cidade de ..........., inscrito no CNPJ 

sob o nº ....................., neste ato representado por .................., portador da Carteira de 

Identidade nº. ......................... e inscrito no CPF/MF sob o nº. ....................  

 
As partes acima identificadas e qualificadas, nos termos do Processo Licitatório nº 

001/2017, do Pregão nº 001/2017, bem como da proposta da CONTRATADA, celebram o 

presente CONTRATO de acordo com as seguintes cláusulas e condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 

1.1. O objeto deste contrato é a prestação de serviços advocatícios e técnicos de 

ASSESSORIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL, de acordo com as especificações 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O CONSELHO REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DA SÉTIMA 

REGIÃO – CREF7/DF E A EMPRESA 

.................................... 
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estabelecidas no respectivo edital e seus anexos, visando à recuperação de créditos e 

anuidades inadimplidas por Pessoas Físicas e Jurídicas registradas no Conselho Regional 

de Educação Física da Sétima Região – CREF7/DF. O serviço compreenderá: a) 

administrativamente, a gestão das cobranças, utilizando, na execução dos serviços, mão 

de obra treinada para tal finalidade; b) judicialmente, o contencioso (defesas judiciais), em 

todas as instâncias, exclusivamente em demandas judiciais propostas por pessoas físicas 

ou jurídicas contatadas, cobradas ou protestadas. 

 1.2. Todas as condições e especificações da prestação dos serviços, objeto deste contrato, 

bem como os produtos esperados no âmbito da referida contratação, estão previstos no 

Termo de Referência - Anexo I e demais Anexos do Edital de Licitação nº. 001/2017. 

 1.3. Fazem parte deste instrumento, independentemente de transcrição, o Edital de 

Licitação nº. 001/2017, seus Anexos, bem como a proposta de preços da CONTRATADA, 

datada de __/__/2017. 

1.4. Aplicam-se ao presente contrato, a Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 

posteriores, a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, a Resolução CREF7 nº 081/2015, 

alterada pela Resolução CREF7 nº 084/2016 e demais normas concernentes à matéria, 

bem como as condições definidas no referido edital e seus anexos e a proposta da 

CONTRATADA, de __/__/2017, que o integram, independente de anexação ou transcrição. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

2.1. Os serviços, objeto deste contrato, serão prestados nas dependências da do 

CONTRATANTE ou da CONTRATADA, dependendo da natureza da atividade que estiver 

sendo executada. Cada uma das partes, quando o trabalho for executado dentro de suas 

dependências, será responsável pela disponibilização de todos os recursos necessários à 

perfeita execução dos trabalhos.  

2.2. A prestação de serviços será desenvolvida pela equipe técnica constituída pelos 

funcionários empregados pela CONTRATADA, sempre em atendimento aos requisitos de 

cada atividade da prestação dos serviços. 

2.2.1. A CONTRATADA realizará os seguintes serviços, objeto do presente contrato: 

2.2.1.1. Utilizar o software oficial do CREF7/DF (Sistema SPIDERWARE), relativo à Divida 

Ativa, como base de dados; 

2.2.1.2. Disponibilizar 2 (dois) empregados, do seu quadro de funcionários, para prestar 

expediente dentro da sede do CREF7/DF, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas; 
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2.2.1.3. A CONTRATADA deverá manter corpo especializado de coordenação e supervisão, 

composto por advogados, dos serviços prestados, quer seja à distância, quer seja na 

própria sede da CONTRATANTE; 

2.2.1.4 Todos os valores recuperados serão, impreterivelmente, depositados na conta 

bancária do CREF7/DF, conforme designação deste para a modalidade de receita; 

2.2.1.5. Atendimento ao público sobre assuntos referentes às cobranças objeto do 

presente contrato, contato, bem como atendimento telefônico, emissão de ofícios, 

documentos, comunicados, boletos, baixa e inscrição de protesto em Cartório; 

2.2.1.6. Formalização, inclusão e atualização de Dívida Ativa e Protesto em Cartório, 

através da Central de Remessa de Arquivos (CRA), conforme convênio celebrado entre o 

CREF7/DF e o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB); 

2.2.1.7. Negociação de dívidas conforme Resolução CREF7 nº 081/2015, alterada pela 

Resolução CREF7 nº 084/2016; 

2.2.1.8. Assessoria Jurídica em todas as instâncias, no contencioso, exclusivamente em 

demandas propostas por Profissionais e Pessoas Jurídicas contatadas, cobradas ou 

protestadas, com as remunerações previstas na Tabela constante do Anexo I-A do Edital 

nº 001/2017 e respectivo percentual de descontos constante da proposta de preços da 

CONTRATADA, datada de __/__/2017. 

2.3. Os funcionários indicados pela CONTRATADA não poderão ser substituídos sem a 

aprovação prévia do CONTRATANTE. Os profissionais substitutos deverão possuir a 

mesma qualificação técnica ou superior ao profissional substituído.  

2.3.1. Outros profissionais poderão ser utilizados na prestação do serviço, conforme 

gestão interna da CONTRATADA, observada aprovação pelo CONTRATANTE, prevista no 

subitem anterior.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

 

3.1. O prazo de vigência deste instrumento é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura, podendo os seus termos serem prorrogados, mediante a celebração de termos 

aditivos entre as partes, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

4.1. O presente contrato tem o valor anual estimado de R$___,__ (__________________), 

que correrá por conta do código orçamentário 6.2.2.1.01.01.047 – Serviços de Consultoria 

e Assessoria. 
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4.2. Conforme Proposta de Preços da CONTRATADA, datada de __/__/2017, já incluídos 

todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes 

e seguros (se for o caso), deslocamentos de pessoal, nos termos previstos no Anexo I-A, da 

Licitação nº. 001/2017, será pago à CONTRATADA o percentual de ___% (_____por cento) 

do valor efetivamente recebido, mensalmente, pelo CREF7/DF, acrescido de eventuais 

honorários por atos remuneráveis, previstos na Tabela constante do Anexo I-A, da 

Licitação nº. 01/2017, com desconto de __% (_____por cento) proposto pela 

CONTRATADA.  

4.3. Os pagamentos dar-se-ão no dia 10 (dez) do mês seguinte ao da prestação dos 

serviços e ficarão condicionados à apresentação pela CONTRATADA de Nota Fiscal de 

Serviços/Fatura, bem como relatório de atos remuneráveis, instruído com os respectivos 

comprovantes previstos na Tabela constante do Anexo I-A, da Licitação nº. 01/2017, com 

o necessário aceite por parte do CONTRATANTE.  

4.4. Caberá à CONTRATADA apresentar a Nota Fiscal, relatório e comprovantes de atos 

remuneráveis com antecedência mínima de 5 (cinco) dias do vencimento para que o 

CONTRATANTE possa providenciar os trâmites de pagamento.  

4.5. Caso a Nota Fiscal/Fatura apresente alguma incorreção, o documento será devolvido 

à CONTRATADA e o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que 

durar a correção, sem quaisquer ônus adicionais para o CONTRATANTE.  

4.6. O pagamento se fará mediante crédito na conta corrente bancária da CONTRATADA, 

de nº. ......., Agência ......., Banco .......... (.....).  

4.7. Todas as despesas com deslocamento, passagens aéreas e terrestres, hospedagem, e 

alimentação da equipe técnica da CONTRATADA, quando em viagens realizadas a cidade 

sede do CONTRATANTE, em Brasília/DF, e na sede da CONTRATADA, para a prestação dos 

serviços constantes deste contrato, serão da responsabilidade da CONTRATADA, devendo 

estar incluídas no preço ofertado.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

5.1. Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste 

instrumento;  

5.2. Fornecer à CONTRATADA toda e qualquer informação necessária para a consecução 

do presente instrumento;  

5.3. Informar à CONTRATADA, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição dos 

serviços contratados;  

5.4. Permitir e facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, 

quando assim for necessário;  
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5.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pelos 

empregados da CONTRATADA, necessários à prestação dos serviços objeto deste 

contrato;  

5.6. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 

desempenho, por meio do responsável indicado para acompanhamento e fiscalização do 

contrato;  

5.7. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento do contrato.  

5.8. Efetuar, no prazo indicado pela CONTRATADA o devido pagamento de custas judiciais 

ou cartoriais que venham a incidir sobre recursos e outros atos e diligências de natureza 

onerosa praticados judicialmente ou extrajudicialmente pela CONTRATADA na defesa dos 

interesses do CONTRATANTE, em decorrência de demandas judiciais propostas por 

pessoas físicas ou jurídicas contatadas, cobradas ou protestadas, mediante a apresentação 

de boleto de pagamento.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

6.1. Cumprir integralmente todos os prazos, especificações e condições dispostas na 

Licitação nº. 001/2017, seus Anexos e neste instrumento contratual;  

6.2. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, quaisquer anormalidade, que ponham em 

risco o êxito e o cumprimento dos prazos de execução dos serviços, propondo as ações 

corretivas necessárias;  

6.3. Submeter ao CONTRATANTE qualquer alteração que se tornar essencial a 

continuidade na execução dos serviços;  

6.4. Prestar esclarecimentos relativos aos serviços prestados sempre que solicitado pelo 

CONTRATANTE; 

6.5. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao 

patrimônio do CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou 

dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e assumindo os 

ônus decorrentes;  

6.6. Substituir, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, qualquer profissional cuja 

atuação, permanência ou comportamento seja julgado prejudicial inconveniente ou 

insatisfatório à disciplina ou ao interesse do CONTRATANTE;  

6.7. Coordenar os serviços ora contratados, responsabilizando-se legal, administrativa e 

tecnicamente por tais serviços, nos exatos termos da sua proposta, do Edital de Licitação 

nº. 001 /2017 e seus Anexos;  
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6.8. Alocar equipe para o atendimento ao CONTRATANTE, constituída pelos profissionais 

indicados pela CONTRATADA em concordância com os requisitos de cada atividade da 

prestação dos serviços;  

6.9. Não atuar e/ou firmar compromissos de qualquer natureza em nome do 

CONTRATANTE, sem a prévia e expressa autorização por escrito deste;  

6.10. Não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e/ou obrigações previstas 

neste contrato, sem a prévia aprovação do CONTRATANTE;  

6.11 Cumprir, como única empregadora, as disposições legais, quer quanto à 

remuneração do pessoal empregado e alocado na execução dos serviços, como aos 

demais encargos de natureza trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer outra, 

obrigando-se ainda a respeitar e fazer com que sejam respeitados pelos seus empregados, 

todos os regulamentos de ordem interna e normas de segurança do CONTRATANTE, os 

quais declara conhecer;  

6.11.1. O inadimplemento da CONTRATADA, com referência a qualquer dos encargos 

acima mencionados, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato ou restringir a sua execução.  

6.12. Garantir ao CONTRATANTE o direito de regresso contra a CONTRATADA com relação 

a qualquer dos encargos, contribuições e tributos acima mencionados que deles sejam 

exigidos e por eles sejam eventualmente pagos, incidindo nesta hipótese correção pelo 

IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, mais juros de 0,5% ao mês;  

6.13. Assumir todos os encargos de possíveis demandas trabalhistas, civis ou penais 

relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou continência;  

6.14. Realizar, sem qualquer ônus adicional, os ajustes solicitados pelo CONTRATANTE, 

dentro do prazo negociado pelas partes.  

6.15. Entregar relatórios mensais de prestação dos serviços ou sempre que solicitados 

pelo CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO SIGILO E DA CONFIABILIDADE DAS INFORMAÇÕES  

 

7.1. A CONTRATADA guardará, e fará com que seu pessoal, e eventuais subcontratados, 

guardem absoluto sigilo sobre dados, informações e documentos a que tiverem acesso ou 

vierem a produzir para o CONTRATANTE na prestação dos serviços ora contratados, sendo 

vedada toda e qualquer divulgação e/ou reprodução não autorizada dos mesmos.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO  
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8.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Assessoria Jurídica do 

CREF7/DF, na pessoa de seu Diretor, a quem compete à gestão do presente contrato.  

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES  

9.1. O atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos para execução dos serviços objeto 

deste contrato ensejará à CONTRATADA multa moratória de 0,5% (cinco décimos por 

cento) sobre o valor total da contratação para cada dia de atraso.  

9.2. Pela inexecução parcial ou total do contrato, excluídas as hipóteses de caso fortuito e 

força maior, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades à CONTRATADA, inclusive 

cumulativamente:  

a) Advertência por escrito;  

b) Multas; ou  

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com as 

entidades integrantes do Sistema Indústria pelo prazo de até 02 (dois) anos;  

9.3. As multas serão cobradas, a critério do CONTRATANTE, mediante uma das formas a 

seguir enumeradas:  

a) descontos nos recebimentos a que a contratada tiver direito;  

b) cobrança judicial.  

9.4. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente e tantas vezes quantas forem as 

irregularidades constatadas. 

9.5. O inadimplemento injustificado da CONTRATADA por prazo superior a 30 (trinta) dias 

dará ao CONTRATANTE o direito de considerar resolvido o contrato, independente de 

prévia interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo ainda a CONTRATADA pelas 

penalidades e pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito 

ou força maior, devidamente comprovadas e impeditivas da prestação dos serviços.  

9.6. A resolução do contrato motivada pelo inadimplemento de qualquer das partes 

ensejará a aplicação de multa à parte culpada no montante de 10% (dez por cento) do 

valor total do contrato, sem prejuízo da indenização por perdas e danos, sendo que na 

hipótese de resolução por falta de pagamento deverão ser observadas as condições e 

prazos previstos nos itens 9.7.  

9.7. O atraso no pagamento da prestação dos serviços, por culpa do CONTRATANTE, 

implicará na incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor de cada fatura e 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Os juros serão calculados desde a data 

limite para o pagamento até a satisfação do débito.  

9.8. Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, constituem causas 

de resolução, em qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a indenização, a qualquer título:  
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a) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem a prévia 

autorização escrita da CONTRATANTE;  

b) Deixar de cumprir as obrigações previstas no Contrato;  

c) Ocorrer reincidência, por parte da CONTRATADA, em infração contratual que implique 

na aplicação de multa;  

d) Ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA, 

ou ainda, o ingresso desta última em processo de recuperação judicial; e  

e) Deixar de apresentar a garantia contratual, caso tenha sido exigida.  

9.8.1. Em qualquer das situações elencadas nas alíneas do subitem 9.8, exceto o previsto 

na letra “d”, a CONTRATADA ficará sujeita à multa resolutória prevista no item 9.6, 

cumulativamente, respondendo ainda, pelas perdas e danos decorrentes.  

9.9. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de 

caso fortuito ou força maior impeditivas da prestação dos serviços, no prazo máximo de 

02 (dois) dias úteis contados da data da ocorrência, sob pena de não poder alegá-los 

posteriormente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

 

10.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da rubrica 

6.2.2.1.01.01.047 – Serviços de Consultoria e Assessoria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO  

 

11.1. Este contrato poderá ser rescindido: 

11.1.1. Unilateralmente, pelo CONTRATANTE, na forma do artigo 79, I, c/c os artigos 77 e 

78, I a XII e XVII e parágrafo único, todos da Lei nº 8.666/93, bem como nos casos de a 

CONTRATADA cometer fraude, dolo, má fé ou crime de lavagem de dinheiro ou violação 

de sigilo bancário. 

11.1.2. Consensualmente, na forma do artigo 79, II, da Lei Federal 8.666/93. 

11.2. Em caso de rescisão sem culpa da CONTRATADA a ela serão devidos os valores 

correspondentes aos serviços efetivamente realizados. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

12.1. A tolerância por qualquer das Partes, quanto ao descumprimento das condições aqui 

estipuladas, será interpretada como mera liberalidade, não podendo ser invocada como 

novação contratual ou renúncia de direitos.  
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12.2. É vedado a qualquer uma das Partes delegar ou transferir a terceiros, total ou 

parcialmente, os direitos e deveres objeto do presente Contrato, sem a prévia autorização 

da outra Parte.  

12.3. Constituem partes integrantes e complementares deste instrumento os seguintes 

documentos:  

a) Edital Concorrência nº 001/2017 e seus Anexos;  

b) Proposta de Preços da CONTRATADA;  

c) Demais documentos da fase externa do processo. 

12.4. A CONTRATANTE, para o melhor atendimento ao interesse público, na ocorrência de 

fatos supervenientes e respeitados os interesses do contrato, reserva-se o direito de 

efetuar modificações unilaterais no presente contrato, nos termos do art. 65, inciso I, da 

Lei n° 8.666/93, que podem ser alterações qualitativas ou alterações quantitativas, 

acréscimos ou supressões, respeitando-se os limites impostos pelos §§ 1° e 2° do art. 65 

do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO  

 

14.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 

questões relativas ao presente contrato.  

 

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente Contrato em 02 

(duas) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença das testemunhas baixo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.  

 

 

Brasília/DF, ____ de ________de 2017. 

 

 

_________________________________________ 

PATRICK NOVAES AGUIAR 

Presidente - CREF7/DF 

 

__________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 
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Testemunhas:  

_____________________  

Nome:  

CPF nº.:  

_____________________  

Nome:  

CPF nº.:  

 


