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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2018 

 PARA REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

 O Distrito Federal, por meio da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, leva ao 

conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico (PE) para 

Sistema Registro de Preços (SRP), mediante as condições estabelecidas neste edital, de acordo com 

o regulamentado pela Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, pelos Decretos Distritais 

nº 25.966/2005, 26.851/2006, 33.598/2012, 39.103/2018 e, subsidiariamente, pela Lei nº 

8.666/1993, e alterações subsequentes, observando a Lei Complementar nº 123/2006, Lei Distrital 

nº 4.611/2011 e Decreto Distrital nº 35.592/2014, no que couberem, além de outras normas 

aplicáveis ao objeto deste certame. 

 

 A Sessão Pública do Pregão Eletrônico (PE) será conduzida por policial militar, designado 

pregoeiro, mediante a Portaria sem número de 2 de fevereiro de 2018, publicada no Diário Oficial 

do Distrito Federal (DODF) nº 28, pag. 35, de 8 de fevereiro de 2018, e será realizada por meio de 

Sistema Eletrônico Compras Governamentais, de acordo com a indicação abaixo: 

 

 Processo nº 054.000.333/2015 

 Tipo de licitação: Menor Preço 

 Data de abertura: 14/12/2018 

 Horário: 9h (horário de Brasília/DF) 

 Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br 

 Código UASG: 926670 

 Elementos de despesa: 3.3.90.39 e 3.3.90.30 

 Recurso Orçamentário: Fonte 100; função 28; programa 845; subprograma 0903 

Valor previsto para contratação: R$ 2.068.173,08 

  

I - DO OBJETO 

1.1. Registro de preços de serviços continuados de apoio técnicos especializados com fornecimento 

de insumos e mão de obra, em conformidade com as especificações e condições constantes do 

termo de referência constante no Anexo I deste edital. 

II – DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

2.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: dsap.sspregoes@pm.df.gov.br e 

dsap.sspregoes@gmail.com. 

2.2. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, na forma eletrônica, pelo 

endereço:dsap.sspregoes@pm.df.gov.br e dsap.sspregoes@gmail.com. 
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2.3. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do termo de referência 

integrante deste edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas), e, 

neste mesmo prazo, prestar os esclarecimentos requeridos. 

2.4. Acolhida à impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

2.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 

sistema eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br para os interessados. 

III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste pregão: 

3.1.1. Empresário individual ou sociedade empresária do ramo de atividade do objeto desta 

licitação, que atenda a todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos; 

  3.1.1.1. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) poderão se 

beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido em licitações, previsto na Lei Complementar nº 

123/2006, desde que não se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4º, art. 3º da 

referida lei.   

3.1.2. Aquelas pessoas jurídicas que estejam credenciadas perante o sistema eletrônico 

provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (SLTI/MPDG), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br; 

3.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 

proponentes às condições deste Edital. 

3.3. Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou 

serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 

 3.3.1. Pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 

aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 

materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 

representando interesse econômico em comum; 

 3.3.2. Pessoas jurídicas, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou termo de referência ou projeto executivo ou da qual o autor do projeto seja 

dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 

voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

 3.3.3. Pessoa jurídica declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem como o que esteja punido 

com suspensão do direito de licitar ou contratar em qualquer esfera da Federação, em qualquer dos 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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Poderes, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei 8666/1993; 

 3.3.4. Pessoa Jurídica impedida de licitar e contratar com a União, os Estados, o Distrito 

Federal e/ou os Municípios, de que trata o art. 7º da Lei 10.520/2002. 

3.3.5. Pessoa jurídica estrangeira não autorizada a funcionar no país; 

 3.3.6. Pessoa jurídica que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial ou 

extrajudicial, falência, concordata, concurso de credores, liquidação, fusão, cisão, ou incorporação; 

 3.3.7. Consórcio de empresas qualquer que seja sua forma de constituição, pois não há 

complexidade no objeto e pessoas físicas não empresárias; 

 3.3.8. Pessoa jurídica que tenha proprietário, administrador ou sócio com poder de direção 

que seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da 

Administração Pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de 

confiança (I- contrato de serviço terceirizado; II- contratos pertinentes a obras, serviços e aquisição 

de bens; III- convênios e os instrumentos equivalentes), na forma prescrita pelo art. 8º do Decreto 

Distrital nº 32.751/2011; 

  3.3.8.1. Entende-se por familiar o cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta 

ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive. 

  3.3.8.2. As vedações deste item estendem-se às relações homoafetivas. 

 3.3.9. Direta ou indiretamente, o servidor ou dirigente que integre a Polícia Militar do 

Distrito Federal ou responsável pela licitação. 

 3.3.10. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista do autor do termo de referência ou projeto, 

pessoa física ou jurídica, e do pregoeiro e de sua equipe de apoio com a licitante ou responsável 

pelo fornecimento de bens e serviços a estes necessários. 

 3.3.11. O autor do termo de referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física ou 

jurídica. 

 3.3.12. Pessoa jurídica que utilize mão de obra infantil em qualquer fase produtiva do bem 

ou na prestação do serviço (Lei Distrital nº 5.061/2013). 

IV – DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o 

sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SLTI/MPDG), por meio do sítio eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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4.2. Para ter acesso ao Sistema Eletrônico Compras Governamentais os interessados deverão dispor 

de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI/MPDG, onde também deverão 

informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua 

correta utilização. 

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema ou a PMDF ser responsabilizada por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e a 

presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma 

eletrônica. 

4.5. Caberá a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 

que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de 

acesso. 

4.6. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento particular e/ou público de 

procuração com firma reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para praticar 

todos os atos inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente 

(ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou 

instrumento específico no qual estejam expressos seus poderes para exercer e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura. 

4.7. A chave de identificação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser utilizadas em 

qualquer pregão eletrônico realizado no sistema Compras Governamentais, salvo quando cancelada 

por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF). 

4.8. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 

representar mais de uma licitante. 

V – DA PROPOSTA 

5.1. A licitante deverá encaminhar proposta, utilizando obrigatoriamente a planilha padrão para 

tomada de orçamentos (ver Anexo “i” do Termo de Referência constante do Anexo I do edital), 

exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico Compras Governamentais, até a data e horário, 

marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de propostas, devendo declarar em campo próprio no sistema: 

 5.1.1. O valor unitário e total para o item cotado já considerado e incluso todos os custos 

necessários tais como impostos, taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham 

a incidir sobre o objeto desta licitação, para entrega no local indicado neste edital, nada mais sendo 

lícito pleitear a esse título. 
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 5.1.2. A descrição detalhada do serviço e a indicação da marca de insumos, e, em caso de 

discordância existente entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico Compras 

Governamentais e as constantes deste edital, prevalecerão as especificações deste último. 

 5.1.3. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências deste edital (ver modelo de declaração no Anexo IV). 

 5.1.4. Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como ME ou EPP e que está apta 

a usufruir do tratamento favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da ME e da EPP, instituído 

pela Lei Complementar nº 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra nas 

situações relacionadas no § 4º do referido artigo, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei 

(demanda exigida somente para licitante enquadrada como ME ou EPP - ver modelo de declaração 

no Anexo II). 

5.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e da apresentação de suas 

propostas. 

5.3. Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado. 

5.4. O preço será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto nos itens 5.12.5.3 e 5.12.7.3. 

5.5. A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da sua 

apresentação. 

5.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 

proposta, ao enquadramento como ME ou EPP, sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital. 

5.7. A licitante deverá obedecer, rigorosamente, aos termos deste edital e de seus anexos. 

5.8. As propostas ficarão disponíveis no Sistema Eletrônico Compras Governamentais. 

5.9. Qualquer elemento que possa identificar à licitante importa desclassificação da proposta, sem 

prejuízo das sanções previstas nesse edital. 

5.10. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 

encaminhada. 

5.11. Depois da abertura da sessão não serão admitidas alterações nas propostas apresentadas, 

ressalvadas apenas a redução do preço proposto e aquelas alterações destinadas a sanar evidentes 

erros formais. 

5.12. Da validade do registro de preços (RP). 

 5.12.1. A validade do RP será de até 12 (doze) meses. O adjudicatário será convocado pelo 

órgão gerenciador, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de publicação no DODF, para 
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assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços (ARP), podendo ser prorrogado uma única vez, 

por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário até o segundo dia útil após a convocação e 

desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador. 

 5.12.2. O não atendimento da convocação para assinar a ata, sem motivo devidamente 

justificado e aceito, faz o licitante incidir nas sanções cabíveis na espécie, conforme regulado na 

legislação pertinente. 

 5.12.3. O SRP não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I, 

podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades. 

 5.12.4. O registro de preços a ser formalizado na ARP terá validade de 12 (doze) meses, 

contados a partir da publicação no DODF, não podendo ser superior a um ano, incluindo as 

prorrogações possíveis. 

 5.12.5. Durante o prazo de validade do RP a PMDF não ficará obrigada a contratar os 

serviços objeto deste pregão exclusivamente pelo SRP, podendo realizar licitações ou proceder a 

outras formas de contratação quando julgar conveniente, desde que obedecida a legislação 

pertinente às licitações, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade 

de condições. 

  5.12.5.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido 

pelo beneficiário do RP quando a PMDF optar pela aquisição por meio legalmente permitido e o 

preço cotado neste for igual ou superior ao registrado. 

  5.12.5.2. O gerenciador da ARP acompanhará a evolução dos preços de mercado, 

com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados, sendo considerados 

compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média 

daqueles apurados pela PMDF. 

  5.12.5.3. Caso seja constatado que o preço registrado na ARP é superior à média dos 

preços de mercado, o gerenciador solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do 

preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos no subitem anterior. 

  5.12.5.4. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do 

compromisso assumido e o gerenciador da ARP deverá convocar os demais fornecedores, caso 

haja,visando igual oportunidade de negociação. 

 5.12.6. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, 

o gerenciador procederá à revogação da ARP. 

 5.12.7. Do preço. 

  5.12.7.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da 
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apresentação da proposta, para pagamento em até 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de 

apresentação da nota fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação 

e pagamento. 

  5.12.7.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do 

objeto desta licitação. 

  5.12.7.3. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no interstício anual de 

vigência da ARP, admitida a revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira 

inicial da ARP, nos termos da legislação de regência. 

 5.12.8. No pregão na forma eletrônica realizado para o SRP, quando a proposta do licitante 

vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de 

classificação, poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o 

total estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

 5.12.9. Quando das contratações decorrentes do SRP, deverá ser respeitada a ordem de 

classificação das empresas constantes da ARP. 

VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1. No dia e horário, indicados no preâmbulo deste edital, no sítio eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br, será realizada a abertura da sessão pública do pregão 

eletrônico (PE), a ser conduzida pelo pregoeiro. 

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do Sistema Eletrônico Compras 

Governamentais. 

6.3. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do PE, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão. 

6.4. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos 

em sessão pública. 

VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital. 

7.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
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8.1. Iniciada à fase competitiva, as licitantes que tiveram suas propostas classificadas poderão 

encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico Compras 

Governamentais e serão imediatamente informadas do recebimento e do valor consignado no 

registro de cada lance. 

8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no 

sistema eletrônico. 

8.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

8.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva 

e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

8.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico 

permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

8.7. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

pregão eletrônico será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação 

expressa aos participantes no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. 

8.8. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo pregoeiro, que informará, com 

antecedência de 1(um) a 60(sessenta) minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

8.9. Decorrido o prazo fixado pelo pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de 

fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 

minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, encerrando também, 

automaticamente, a fase de lances. 

 8.9.1. Encerrada a fase de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à compatibilidade de preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a 

habilitação do licitante conforme Título XI deste edital. Se o pregoeiro considerar determinada 

proposta inexequível, ele dará oportunidade ao licitante demonstrar a exequibilidade da proposta. 

8.10. Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006. 

8.11. Ultrapassada a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada 

por microempresa e empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, na situação de empate, assim considerada(s) aquela(s) que tenham apresentado 

proposta de valores iguais ou até 5% (cinco por cento) superior(es) à proposta mais bem 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

 8.11.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior à da licitante mais bem classificada, no prazo de 5 (cinco) 

minutos, e, se atendidas as exigências deste edital, será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 8.11.2. Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outras licitantes que porventura se enquadrem 

na condição de empate, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito. 

 8.11.3. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, 

controlados pelo sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 8.11.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

IX - DA NEGOCIAÇÃO 

9.1. Após o encerramento da etapa de lances o pregoeiro poderá encaminhar contraproposta à 

licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor 

estimado para a contratação. 

 9.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser 

acompanhada pelas demais licitantes. 

X - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

10.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, 

contados da solicitação do pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema Eletrônico 

Compras Governamentais, em arquivo único, a proposta de preços, utilizando obrigatoriamente a 

planilha padrão para tomada de orçamentos (ver Anexo “i” do Termo de Referência constante do 

Anexo I do edital), adequada ao último lance ou valor negociado e demais documentos e 

comprovações solicitados. 

10.1.1. O pregoeiro poderá solicitar os originais ou cópias autenticadas da proposta inserida no 

sistema eletrônico e da documentação exigida no edital, quando necessário. Neste caso, os 

documentos deverão ser encaminhados em envelope fechado e identificado o nº do pregão 

eletrônico, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores 

no sistema eletrônico à Subseção de Pregões da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos 

(SsPregões/DPGC), localizada no Setor Policial Sul Área Especial nº 4 - Centro Médico da PMDF, 

Asa Sul - Brasília/DF, CEP: 70.610-200, telefone: (61) 3190-8054. 

 

 10.1.2. A proposta inserida no sistema deverá conter: 
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  a) Impressão em língua oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso 

corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente 

datada e assinada pelo representante legal da pessoa jurídica, contendo ainda o nome da proponente, 

endereço completo, telefone, número do CNPJ e da inscrição estadual ou do Distrito Federal; 

  b) Valor unitário e total para o item cotado, em moeda nacional, considerando e 

incluindo todos os custos necessários tais como: BDI e encargos sociais, impostos, taxas, tributos e 

quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, tudo para 

entrega no local indicado neste edital, nada mais sendo lícito pleitear a esse título; 

  c) Especificações dos serviços e insumos de forma a demonstrar que atendem as 

especificações exigidas no termo de referência constante do Anexo I deste edital, considerando que 

em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico Compras 

Governamentais e as constantes deste edital, prevalecerão as especificações deste último; 

d) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias 

corridos, contados da data prevista para abertura da licitação; 

  10.1.2.1. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados 

na proposta e não conste o registro de prazos divergentes dos estabelecidos, os prazos fixados no 

edital serão considerados como aceitos pela licitante, ficando esta obrigada a cumpri-los. 

10.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e documentação 

solicitadas, terá sua proposta desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 

10.3. O pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço 

ofertado com o valor estimado, à conformidade com as especificações técnicas do objeto licitado e 

com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, devendo ser desclassificada de forma 

motivada a proposta que estiver em desacordo. 

 10.3.1. Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor 

preço global do grupo, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas 

e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade além de outras condições estabelecidas neste 

edital. 

 10.3.2. O pregoeiro poderá suspender a sessão para solicitar parecer(es) de técnico(s) 

pertencente(s) ao quadro de pessoal da PMDF ou, ainda, de pessoa(s) física(s) ou jurídica(s) 

estranha(s) a ele, para orientar sua decisão. 

 10.3.3. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

 10.3.4. Não serão admitidas propostas que apresentarem valores simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais, 
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substâncias e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à 

totalidade de remuneração. 

 10.3.5. Será desclassificada a proposta que contenha preço manifestamente inexequível, 

assim considerado aquele que seja inferior ao custo de produção, acrescido dos encargos legais, 

desde que a licitante, depois de convocada, não tenha demonstrado a exequibilidade do preço 

ofertado. 

 10.3.6. Será desclassificada a proposta que contenha preço excessivo ou exorbitante, assim 

considerado aquele que for superior ao valor unitário e global estimado pela Administração para 

cada item ofertado. 

XI - DA HABILITAÇÃO 

11.1. Documentação necessária para habilitação: 

 11.1.1 Comprovação da Habilitação Jurídica: 

  a) Registro comercial, arquivado na junta comercial respectiva, no caso de empresa 

individual. 

  b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores. 

  c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício. 

  d) 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. 

 11.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

  a) Comprovante de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e, também, de 

Cadastro de Contribuinte Estadual e Municipal ou do Distrito Federal da sede ou domicílio da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação; 

  b) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do 

domicílio ou sede da licitante. 

  c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta de 

Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, expedida pelo Ministério da 

Fazenda por meio da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
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  d) Para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, Certidão 

Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, emitida pela Secretaria de Estado 

de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser obtida por meio do 

sítio eletrônico www.fazenda.df.gov.br (conforme art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal - 

LODF). 

  e) Certidão de Regularidade de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e 

às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

  f) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), fornecido pela Caixa Econômica Federal (CEF). 

  g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). (Lei nº 12.440/2011). 

 11.1.3. Qualificação Técnica: 

  a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado comprovando que a licitante prestou ou presta serviço compatível com o objeto 

desta licitação, nos termos do nº 12 do Termo de Referência, constantes do Anexo I do edital. 

 11.1.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

  a) Certidão negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou 

extrajudicial (Lei nº 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos 

últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 

No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de 

cada um dos distribuidores. 

  b) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, 

exigíveis e apresentadas na forma da lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

   b.1) As empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço 

anual por balanço de abertura, devidamente autenticado pela junta comercial do domicílio; 

   b.2) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de 

Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das 

seguintes fórmulas: 

 

Ativo Circulante + Realizável Em Longo Prazo 

LG = ------------------------------------------------------------------------------- 
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Passivo Circulante + Exigível Em Longo Prazo 

________________________________________________________________________________ 

 

Ativo Circulante 

LC = ----------------------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante 

________________________________________________________________________________ 

 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante+ Exigível Em Longo Prazo 

 

   b.3) A licitante que apresentar resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer 

um dos índices acima, deverá comprovar capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez 

por cento) do valor total estimado para o item cotado constante do Anexo I. 

 11.1.5. Outros Documentos: 

 Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado, 

atestando: 

  a) Que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos 

para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para 

qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 

8.666/93), a ser declarada também no sistema quando do lançamento da proposta (ver modelo de 

declaração no Anexo R do Termo de Referência, constante no Anexo I do edital). 

  b) Que é microempresa ou empresa de pequeno porte em condições de usufruir o 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 (ver modelo de declaração no 

Anexo II do edital). 

c) Que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770/2012 (ver modelo de 

declaração no Anexo III do edital). 

  d) Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências deste edital (ver modelo de declaração no Anexo IV do edital). 

e) Que se houver superveniência de algum fato impeditivo à participação no certame, fica a licitante 

obrigada a declará-lo, sob pena das sanções legais cabíveis (ver modelo de declaração no Anexo Q 

do Termo de Referência, constante no Anexo I do edital). 
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11.2. Do julgamento da habilitação 

 11.2.1. A licitante habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores (SICAF) ficará isenta de apresentar os documentos relacionados referentes à 

habilitação jurídica (item 11.1.1), regularidade fiscal (item 11.1.2 com exceção da alínea “d” e “g”) 

e qualificação econômico-financeira [item 11.1.4 no que se refere à alínea “b” somente se possuir 

índices de LG, LC e SG superior a 1(um)]. 

  11.2.1.1. A licitante com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, deverá 

apresentar a Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, emitida 

pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que 

poderá ser obtida por meio do sítio eletrônico www.fazenda.df.gov.br. (conforme art. 173, da Lei 

Orgânica do Distrito Federal - LODF). 

  11.2.1.2. A licitante que apresentar resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer 

um dos índices de LG e LC e SG, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido mínimo 

de10% (dez por cento) do valor total estimado para o item cotado constante no Anexo I. 

  11.2.1.3. A licitante deverá apresentar a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT), obtida por meio do sítio eletrônico www.tst.jus.br/certidão. 

 11.2.2. A comprovação da habilitação parcial no SICAF dar-se-á mediante a verificação da 

validade dos documentos necessários, por meio de consulta ao Sistema Eletrônico Compras 

Governamentais, opção “Situação do Fornecedor” e outras opções de consulta disponíveis, quando 

do julgamento da habilitação, ocasião que será impressa a respectiva declaração de “Situação do 

Fornecedor”, sendo ela mesma rubricada pelo pregoeiro. 

 11.2.3. É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido junto ao SICAF o 

direito de encaminhar a documentação em plena validade, juntamente com a documentação não 

contemplada no SICAF e prevista neste Edital. 

 11.2.4. Os documentos exigidos das licitantes para a habilitação que não estiverem 

contemplados no SICAF ou os documentos das licitantes que não optarem pelo cadastramento do 

SICAF ou que estejam com cadastro desatualizado deverão ser remetidos em conjunto com a 

proposta de preços conforme previsto no item 10.1, ajustada ao valor do lance dado ou negociado e 

demais documentos e comprovações a serem anexados à proposta, no prazo de 2 (duas) horas 

contados a partir da solicitação do pregoeiro no Sistema Eletrônico Compras Governamentais, em 

arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema Eletrônico.  

  11.2.4.1. Os originais ou cópias autenticadas deverão ser enviados, em envelope 

fechado e identificado com o número do pregão eletrônico, no prazo de 3 (três) dias úteis contados a 

partir da declaração dos vencedores no sistema eletrônico, à Subseção de Pregões da Diretoria de 

Planejamento e Gestão de Contratos (SsPregões/DPGC), localizada no Setor Policial Sul Área 

Especial nº 4 - Centro Médico da PMDF, Asa Sul - Brasília/DF, CEP: 70.610.200, telefone: (61) 

http://www.tst.jus.br/certidão
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3190-8054. 

 11.2.5. O Pregoeiro poderá consultar sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões se necessário, para verificar as condições de habilitação das licitantes, no 

entanto, não se responsabilizará pela possível indisponibilidade desses sistemas eletrônicos, quando 

da consulta no julgamento da habilitação, sendo de inteira responsabilidade da licitante a 

comprovação de suas habilitações. A verificação em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

 11.2.6. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, que apresentar a comprovação de 

regularidade fiscal com alguma restrição, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação. 

 11.2.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 

implicará em inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e facultará ao 

pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

 11.2.8. Os documentos necessários para a habilitação, quando solicitados pelo pregoeiro, 

poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada por cartório competente, ou cópia 

acompanhada do original para conferência pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio ou por 

meio de publicação em órgão da imprensa oficial, ou mesmo por meio da internet, nos casos em que 

o órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar sua consulta. 

 11.2.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para Língua Portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e 

devidamente consularizado. 

 11.2.10. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em 

substituição aos documentos requeridos neste edital e em seus anexos. 

 11.2.11. Os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação 

do número de inscrição no CNPJ. 

 11.2.12. Todos os documentos deverão estar em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e 

CNPJ da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz; o mesmo para os atestados de capacidade técnica, que podem 

ser apresentados tanto em nome da matriz e/ou em nome da filial. 

 11.2.13. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 11.2.14. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente 

estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da 
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sessão pública do pregão eletrônico, exceto os documentos que se destinam à comprovação da 

qualificação econômico-financeira e qualificação técnica. 

 11.2.15. O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 

necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo as licitantes atender às solicitações 

no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 

 11.2.16. A não apresentação dos documentos exigidos neste edital implicará em inabilitação 

da licitante, salvo se houver a possibilidade de consulta via internet durante o julgamento da 

habilitação pelo pregoeiro. 

 11.2.17. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento dos requisitos de habilitação 

estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a licitante será inabilitada. 

 11.2.18. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de 

habilitação o pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital. 

            11.2.19. Será declarada a vencedora da licitação a licitante que apresentar o menor preço por 

item e atender a todas as exigências do edital. 

 11.2.20. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

11.2.21. Será inabilitada a empresa que não estiver na condição de entidade preferencial, segundo o 

art. 47, combinado com o art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006. 

XII– DO RECURSO 

12.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata 

e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 

minutos. 

12.2. A licitante que manifestar a intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em 

campo próprio do sistema eletrônico no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde 

logo, intimadas para, querendo, apresentar contra-razões, também via sistema eletrônico, em igual 

prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente. 

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse 

direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora. 

12.4. O recurso não acolhido pelo pregoeiro será apreciado e decidido pela autoridade superior. 
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12.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Subseção de 

Pregões da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos (SsPregões/DPGC), localizada no 

Setor Policial Sul Área Especial nº 4 - Centro Médico da PMDF, Asa Sul - Brasília/DF, CEP: 

70.610.200, telefone: (61) 3190-8054, de segunda a quinta-feira no horário de 14h às 18h e na 

sexta-feira no horário de 8h às 12h. 

XIII– DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto deste pregão eletrônico será adjudicado pelo pregoeiro, salvo quando houver recurso, 

hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

13.2. A homologação deste pregão eletrônico compete ao Chefe do Departamento de Saúde e 

Assistência ao Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal. 

13.3. O objeto deste pregão será adjudicado por grupo, à licitante vencedora. 

XIV – DO CONTRATO 

14.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, conforme número 14 

do termo de referência, persistindo as obrigações decorrentes da garantia, quando houver, sendo seu 

extrato publicado no DODF às expensas do Contratante e podendo ser prorrogado nos termos do 

art. 57, II, da Lei 8.666/1993. 

14.2. A Administração convocará a empresa vencedora a assinar o instrumento contratual, dentro do 

prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas na lei. 

14.3. O prazo para assinatura do contrato será de até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da 

intimação do adjudicatário, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pela Administração. 

14.4. O contrato subordina-se ao Termo Padrão nº 4/2002, em conformidade com o Decreto nº 

23.287/2002, do Distrito Federal (ver modelo de minuta de contrato no Anexo VI). 

14.5. Por ocasião da celebração do contrato, será exigida da licitante vencedora a prestação de uma 

das seguintes garantias: 

 I - Caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda (redação dada pela Lei n° 11.079/2004); O valor 

correspondente à caução deverá ser depositado na conta 800.482-8, agência 0100, Banco de Brasília 
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(070), em nome da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, CNPJ de nº 

00.394.684/0001-53 (Mensagem SEFAZ nº 7.823/2017); 

 II - Seguro-garantia; ou, 

 III - Fiança bancária. 

 14.5.1. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima, no 

percentual de 2% (dois por cento) do valor do contrato (art. 56, § 2º, da Lei n.º 8.666/1993). 

 14.5.2. A fiança bancária formalizar-se-á por meio de carta de fiança fornecida por 

instituição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do 

capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos 

benefícios do art. 827 do Código Civil de 2002. 

 14.5.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora: 

  a) Somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, 

atualizada monetariamente; 

  b) Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir 

eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da 

indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos 

após o recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída; 

  c) Ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências 

administrativas ou judiciais. 

 14.5.4. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste edital, a não prestação da garantia 

exigida será considerada recusa injustificada em assinar o contrato, implicando na imediata 

anulação da nota de empenho emitida. 

14.6. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes supletivamente os princípios de 

Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do art. 54 da Lei nº 

8.666/1993 combinado com o art. 55, XII, do mesmo diploma legal. 

14.7. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e 

condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, 

conforme o disposto no art. 4º, XXIII, da Lei nº 10.520/2002. 

14.8. A recusa em assinar o contrato sem motivo justificado, devidamente aceito pela 

Administração, implicará nas sanções cabíveis à espécie, bem como na aplicação das prescrições 

insculpidas no art. 7° da Lei nº 10.520/2002. 
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14.9. O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 

2º, da Lei nº 8.666/1993 que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela 

adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 

14.10. A inexecução parcial ou total do contrato, de acordo com o art. 78 da Lei 8.666/1993, 

ensejará a sua rescisão e a penalização da empresa nos termos deste edital e da Lei 8.666/1993. 

14.11. O contrato a ser firmado pode será reajustado/repactuado depois de transcorrido 1 (um) ano 

de sua vigência, a partir da apresentação da proposta de preços e em conformidade com a legislação 

pertinente. O critério de reajuste, quando couber, deverá retratar a variação efetiva do custo de 

produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, aplicados quando da execução de 

serviços não contínuos ou contínuos sem dedicação exclusiva de mão de obra, desde a data prevista 

para apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela, aplicando-se o 

IPCA/IBGE. 

14.12. Será designado um executor para o contrato, ao qual serão incumbidas as atribuições 

contidas nas Normas de Execução Orçamentária e Financeiras vigentes nos termos do Decreto 

Distrital nº 32.598/2010. 

XV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório. 

15.2. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos 

(empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos 

sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços. 

15.3. Responsabilizar-se das eventuais despesas para execução do serviço solicitado, qualquer que 

seja o valor, e cumprir todas as obrigações constantes do(s) anexo(s) deste ato convocatório. 

15.4. Comprovar, mês a mês, o efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha 

de pagamento dos empregados destinados para a prestação dos serviços. 

15.5. Constitui obrigação da contratada o disposto no Termo de Referência (nº 6 do Anexo I) do 

presente edital. 

XVI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1. Indicar o executor de contrato, conforme art. 67 da Lei 8.666/1993 e art. 41, II e § 3º do 

Decreto Distrital nº 32.598/2010. 

16.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a contratada. 

16.3. Fornecer e colocar à disposição da contratada, todos os elementos e informações que se 
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fizerem necessários à execução dos serviços. 

16.4. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades que porventura 

sejam observadas nos serviços e nos materiais fornecidos. 

16.5. Notificar a contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer 

débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar os serviços e os materiais objetos do contrato. 

XVII – DO RECEBIMENTO 

17.1 O objeto desta licitação será recebido por servidor, ou comissão nos casos de serviços e/ou 

aquisições com valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), designado(a) pela autoridade 

competente, mediante recibo, da seguinte forma: 

 a) Provisoriamente em até 5 (cinco) dias para efeito de posterior verificação da 

conformidade do serviço e/ou material e/ou substância com a especificação; e 

 b) Definitivamente em até 15 (quinze) dias após a verificação da sua conformidade com as 

especificações e requisitos contidos na proposta e previstos neste edital e consequente aceitação. 

17.2. Após o recebimento definitivo do objeto a nota fiscal será atestada para efeito de pagamento. 

17.3. Se a licitante vencedora deixar de realizar os serviços dentro do prazo estabelecido e sem 

justificativa por escrito e aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas neste 

edital. 

XVIII – DO PAGAMENTO 

18.1. Para efeito de pagamento, a PMDF consultará os sítios oficiais dos órgãos e entidades 

emissores das certidões a seguir relacionadas, para a verificação da regularidade fiscal da 

contratada: 

 a) Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 

Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto Federal nº 8.302/2014); 

 b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

fornecido pela Caixa Econômica Federal (CEF), devidamente atualizado (Lei nº 8.036/1990); 

 c) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal. 

 d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) (Lei nº 12.440/2011). 

 e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta de Débitos 

relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, expedida pelo Ministério da 

Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
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 18.1.1. Em havendo a impossibilidade de consulta pela Administração aos sítios eletrônicos 

oficiais dos órgãos e entidades emissores das citadas certidões, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação, pela contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista. 

18.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação 

da nota fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 

18.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela 

devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo 

pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo- IPCA/IBGE. 

18.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, ou qualquer 

obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito 

ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 

18.5. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte: 

I – A multa será descontada do valor total do respectivo contrato; e 

II – Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material, ou ainda 

superior ao valor da garantia prestada, responderá a contratada pela sua diferença a qual será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o 

caso, cobrada judicialmente. 

18.6. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou 

superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), terão seus pagamentos feitos exclusivamente mediante 

crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A (BRB). Para 

tanto deverão apresentar o número da conta corrente e da agência em que desejam receber seus 

créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767/2011, e alterações posteriores. 

18.6.1. Ficam excluídas desta regra: 

a) os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública 

Federal;  

b) os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou 

contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em 

instituições bancárias indicadas nos respectivos documentos;  

c) os pagamentos a empresas de outros Estados da Federação que não mantenham filiais e/ 

ou representações no DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado. 

18.7. Será efetuada a retenção na fonte, dos tributos e contribuições, previstos na Instrução 
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Normativa RFB nº 1.234/2012. 

18.8. A retenção dos tributos não será efetivada caso a licitante apresente junto com anota fiscal a 

comprovação de que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). 

18.9. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão 

formalmente devolvidos à Contratada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de 

sua apresentação. 

18.10. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, deverão ser 

reapresentados num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis. 

18.11. Em caso de rejeição da nota fiscal, motivada por incorreção, o prazo de pagamento passará a 

ser contado a partir da data de sua reapresentação. 

XIX – DAS SANÇÕES 

19.1. As sanções aplicadas á contratada, quando cabíveis, são estabelecidas nos termos do Decreto 

Distrital nº 26.851/2006, e alterações posteriores (ver Anexo VII). 

XX – DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. A PMDF poderá revogar este pregão por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 

anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

 20.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato e respectivamente a anulação da ata de 

registro de preços. 

 20.1.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos 

encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

20.2. Será realizada pesquisa prévia junto a sítios eletrônicos governamentais (Secretaria de 

Transparência e Controle – STC/GDF e Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – 

CEIS/CGU) assim como junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de Improbidade 

Administrativa) para aferir a existência de algum registro impeditivo ao direito de participar em 

licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública. 

20.3. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste pregão, promover 

diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e 

habilitação. 
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20.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de classificação e habilitação. (art. 26, §3º do Decreto nº 5.450/2005) 

20.5. A critério do pregoeiro poderá ser prorrogado o prazo estabelecido de 2 (duas) horas contadas 

a partir da solicitação no Sistema Eletrônico Compras Governamentais, para envio da proposta e 

documentação em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico. 

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento, considerando que só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente administrativo na PMDF. 

20.7. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da 

licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação 

e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão. 

20.8. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. (art. 5º, Parágrafo Único do Dec. 

nº 5.450/2005) 

20.9. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, previamente 

justificadas pela PMDF, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial previsto para a contratação (art.65, § 1º e § 2º, Lei nº 

8.666/1993). 

20.10. Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública alterada quando for conveniente à 

PMDF. 

20.11. As súmulas dos contratos e dos aditivos pertinentes a obras, compras, serviços, alienações e 

locações celebrados pelos órgãos ou pelas entidades da Administração Pública do Distrito Federal 

com particulares devem ser publicadas no Portal da Transparência, conforme estabelecido na Lei nº 

4.490/2012 e na Lei Distrital nº 5.575/2015. 

20.11.1. A determinação prevista neste item visa conferir publicidade às contratações realizadas 

pelo Poder Público. 

20.11.2. Das súmulas dos contratos de que trata este item devem constar informações referentes ao 

valor, ao objeto, à finalidade, à duração e ao prazo de vigência do contrato, bem como o nome ou a 

razão social do fornecedor do produto, da obra ou do serviço. 

20.12. Conforme nº 19.5 do Termo de Referência constante do Anexo I do edital, até 48h antes da 

data e hora marcadas para a abertura do pregão eletrônico, é facultado às licitantes realizar vistoria 
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técnica das instalações onde os serviços contratados serão prestados, de modo a subsidiar a 

elaboração da proposta. 

20.13. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília/DF, com exclusão 

de qualquer outro. 

20.14. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo pregoeiro, por meio do 

Telefone: (61) 3190-8054. 

20.15. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à 

Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

XXI – ANEXOS 

21.1. Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos: 

21.1.1. ANEXO I - Termo de Referência. 

21.1.2. ANEXO II - Modelo Declaração Exclusiva para Microempresa ou Empresa de pequeno 

porte em condições de usufruir o tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006. 

21.1.3. ANEXO III - Modelo de Declaração de Sustentabilidade (Lei Distrital nº 4.770/2012). 

21.1.4. ANEXO IV- Declaração de que cumpre os requisitos do edital. 

21.1.5. ANEXO V - Modelo de ata de registro de preços. 

21.1.6. ANEXO VI - Minuta de contrato. 

21.1.7. ANEXO VII - Decreto DF nº 26.851/2006, que regula a aplicação de sanções 

administrativas previstas na Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e na 

Lei nº 10.520/2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências. 

 

Brasília/DF, 12 de dezembro de 2018. 

 

 

 

ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA 

Ordenador de Despesas 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA COM INTENÇÃO DE REGISTRO DE 

PREÇO - TR/IRP 

N° 02/2015 SERVIÇO/DSAP 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DE AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E DE TÉCNICO EM 

SAÚDE BUCAL A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO DA PMDF. 

 

Nº 02/2015 SERVIÇO – DSAP Brasília, 18 de Setembro de 2018. 

  

1. OBJETO 

 

1.1. Contratação de Empresa Especializada / Pessoa Jurídica, para PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO 

DE INSUMOS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) E MÃO DE OBRA, PARA DESEMPENHAR 

AS ATIVIDADES DE AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL NAS 

UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO 

FEDERAL – PMDF, conforme especificações e quantidades constantes do item 4 deste Termo de 

Referência, por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP), nos termos do Decreto Distrital 

nº 39.103/2018. 

 

2. JUSTIFICATIVAS 

 

2.1. A contratação do serviço se justifica tendo em vista as razões abaixo descritas, que 

fundamentam a necessidade e a quantidade do objeto: 
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2.1.1. DOS BENEFÍCIOS À CORPORAÇÃO A PARTIR DA MELHORIA DO SERVIÇO 

ODONTOLÓGICO PRESTADO: As Unidades de Atendimento Odontológico da 

PMDF, em consonância com as diretrizes do Plano Diretor do Departamento de 

Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF – 2013 (PDSAP-2013), tem se 

empenhado, com toda energia e diligência, para prestar assistência odontológica aos 

usuários do sistema de saúde da PMDF.  Para tanto, desenvolve ações direcionadas 

à prevenção e ao pleno restabelecimento da saúde integral dos pacientes, visando, 

com isso, assegurar o bem-estar físico, mental, psicológico e social dos Policiais 

Militares, seus Dependentes Legais e Pensionistas da PMDF. Para que se alcance o 

objetivo de bem atender a comunidade policial militar, seja por meio de medidas de 

promoção de saúde, seja por meio da execução de tratamento odontológico, não 

basta apenas um incremento na quantidade de Cirurgiões-Dentistas, mas, também, 

há a necessidade do suporte de uma estrutura especializada, representada pelos 

Auxiliares em Saúde Bucal e dos Técnicos em Saúde Bucal. Para que o Quadro de 

Oficiais Policiais Militares de Saúde Dentistas possa atuar com a máxima eficiência, é 

essencial que haja apoio especializado dos Auxiliares em Saúde Bucal e dos 

Técnicos em Saúde Bucal, para que seja possível oferecer a assistência odontológica 

de maneira plena aos beneficiários do sistema de saúde da Corporação. A formação 

de uma equipe de trabalho composta pelo Cirurgião-Dentista (CD), os Auxiliares em 

Saúde Bucal (ASB) e os Técnicos em Saúde Bucal (TSB), que desempenha suas 

funções diretamente com o Cirurgião-Dentista ou sob sua supervisão e coordenação, 

traz diversos benefícios, tais como:  

2.1.1.1.  Melhora de eficiência clínica; 

2.1.1.2.  Racionalização do trabalho; 

2.1.1.3.  Aumento de produtividade; 

2.1.1.4.  Delegação de funções, que promove maior agilidade no atendimento; 

2.1.1.5.  Melhoria das relações humanas no ambiente de trabalho; 

2.1.1.6.  Promoção de saúde bucal através de trabalhos preventivos e educativos, e; 

2.1.1.7.  Propicia um trabalho ergonômico à toda equipe, atendendo o princípio da 

odontologia a quatro mãos, diminuindo e prevenindo os riscos ocupacionais. 
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Pretende-se, assim, com a formação dessa equipe de trabalho, a construção de uma 

prática voltada à melhoria contínua da qualidade, sem fragmentação, possibilitando 

um melhor atendimento ao usuário, conferindo boas condições de trabalho à equipe 

odontológica e diminuindo os riscos da exposição aos agentes inerentes à prática de 

trabalho em Odontologia, reduzindo-se, portanto, a ocorrência de não conformidades 

relacionadas à prestação do serviço odontológico.  

2.1.2. DO AUMENTO DA QUALIDADE COM VISTAS A OBTENÇÃO DA ACREDITAÇÃO 

DOS SERVIÇOS: Cerca de 90% dos procedimentos odontológicos listados na 

“Classificação Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos”, elaborada pela 

Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos – CNCC, por Entidades 

Odontológicas Nacionais e pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, 

só podem ser executados por um Cirurgião-Dentista (CD) se ele estiver, 

necessariamente, acompanhado de um Auxiliar de Saúde Bucal (ASB). Além disto, a 

contratação de Auxiliares em Saúde Bucal e dos Técnicos em Saúde Bucal traz um 

aumento da eficiência na prestação dos serviços odontológicos, por tratar-se de mão-

de-obra especializada, com formação específica e privativa, promovendo-se assim, 

uma melhoria na qualidade dos serviços, facilitando-se a definição de rotinas e 

funções para cada profissional. Com isto, fica estabelecido um padrão de 

atendimento mais consistente e tangível, o que possibilitará à PMDF, cumprir a 

iniciativa estratégica nº 9.5.3. do Plano Diretor do Departamento de Saúde e 

Assistência ao Pessoal da PMDF – 2013 (PDSAP-2013), facilitando-se a 

implementação do projeto de acreditação, objetivando a melhoria da gestão de risco. 

2.1.3. DA GARANTIA DE QUADRO DE PESSOAL ADEQUADO ÀS ATIVIDADES DE 

SAÚDE E DA REDUÇÃO DE CUSTOS A SER PROMOVIDA POR TAL 

CONTRATAÇÃO:  A Iniciativa Estratégica 5.2.1. do Plano Diretor do Departamento 

de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF – 2013 (PDSAP-2013) indica 

claramente a “Contratação de serviços técnicos especializados não contemplados 

nos quadros de saúde da PMDF”. Tal contratação, além de ser essencial e aumentar 

a qualidade e eficiência dos serviços, está prevista pelo PDSAP 2013. Neste 

contexto, vários aspectos devem ser analisados: 
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2.1.3.1. A Resolução CFO-063/2005-CNPCO, no seu art. 14, estabelece que os 

Técnicos em Saúde Bucal desempenhem, de forma cumulativa, além das 

competências dos Auxiliares em Saúde Bucal, as atividades que lhes são 

privativas. 

2.1.3.2. Esta mesma resolução prevê o quantitativo mínimo de 1.200 (Um mil e 

Duzentas) horas, para a obtenção do certificado de Técnico em Saúde Bucal 

(Art. 16), e de 300 (trezentas) horas, para o de Auxiliar em Saúde Bucal (Art. 19, 

III). 

2.1.3.3. O aproveitamento de policiais militares para desempenhar as tarefas de 

Técnicos em Saúde Bucal ou de Auxiliar em Saúde Bucal mostra-se bastante 

antieconômico, sabendo-se que o “piso salarial” destes profissionais de saúde 

corresponde a 42% do piso salarial básico dos integrantes da Corporação, 

adotando-se como base a graduação de ingresso na carreira militar.  

2.1.3.4. A Polícia Militar, após um criterioso processo seletivo para ingresso, realiza 

um grande investimento na formação dos seus integrantes, preparando-os para 

“promover a segurança e o bem-estar social por meio da prevenção e repressão 

imediata da criminalidade e da violência, baseando-se nos direitos humanos e 

na participação comunitária.” No exercício desta nobre Missão, os policiais são 

insubstituíveis, e o emprego deles na atividade-fim é medida que se mostra cada 

vez mais exigida.  

2.1.3.5. A contratação de outros profissionais para executar as atividades alheias 

àquelas reservadas constitucionalmente aos policiais militares implica em 

aumentar o quantitativo disponível para emprego na atividade-fim. 

2.1.3.6. Com o advento da Lei 11.889, de 24 de dezembro de 2008, que 

Regulamentou o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal (TSB) e 

de Auxiliar em Saúde Bucal (ASB), apenas quem preencher os requisitos nela 

previstos, bem como, os elencados nas resoluções do Conselho Federal de 

Odontologia - CFO, poderá exercer licitamente as profissões de TSB e ASB. 

Significa dizer que todo e qualquer profissional que, sem a devida qualificação, 

exercer as funções previstas nos artigos 5º e 9º da citada lei, estará incorrendo 

em exercício ilegal da profissão.  
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2.1.3.7. Dessa forma, verifica-se a necessidade da PMDF se adequar à Lei 11.889, 

de 24 de dezembro de 2008, considerando que não há dentro dos Quadros da 

Corporação a previsão de pessoal técnico especializado em Auxiliar em Saúde 

Bucal e de Técnico em Saúde Bucal. Ressalte-se aqui que, salvo melhor juízo, 

não se trata de uma análise da melhor opção para a PMDF, mas sim da única 

opção cabível, a fim de que as exigências legais sejam cumpridas e que a 

viabilidade dos atendimentos odontológicos seja mantida. 

2.1.3.8. A Resolução CFO-063/2005-CNPCO, por seu turno, também trata da 

obrigatoriedade de registro ou inscrição. Transcreve-se:  

 

“Art. 11. Para se habilitar ao registro e à inscrição, como técnico em saúde 

bucal, o interessado deverá ser portador de diploma ou certificado que 

atenda, integralmente, ao disposto nas normas vigentes do órgão 

competente do Ministério da Educação e, na ausência destas, em ato 

normativo específico do Conselho Federal de Odontologia. 

[...]  

§ 3º. Ficam resguardados os direitos dos profissionais inscritos até esta 

data, como Técnico em Higiene Dental, que passam a ser denominados 

Técnicos em Saúde Bucal. (Parágrafo acrescido pela Resolução CFO-

99/2010).”  

 

2.1.3.9. Os profissionais que já exerciam as funções de Auxiliar em Saúde Bucal na 

data da promulgação da lei referida, como é o caso de alguns militares que 

exercem a função de Auxiliar em Saúde Bucal dentro do Centro Odontológico da 

PMDF, podem, se assim o desejarem, formular registro e inscrição no 

CFO/CRO, mas a isso não estão legalmente obrigados. 

 

“Art. 19. [...] 

§ 3º. Ficam resguardados os direitos ao registro e à inscrição, como Auxiliar 

de Saúde Bucal a quem tiver exercido a atividade de auxiliar de consultório 

dentário, em data anterior à promulgação da Lei 11.889/2008, devidamente 

comprovado através de carteira profissional ou cópia do ato oficial do 

serviço público. (parágrafo acrescido pela Resolução CFO-99/2010)” 
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2.1.3.10. Verifica-se, portanto, que não configura exercício ilegal da profissão o 

desempenho de atribuições de Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) para aqueles 

que, na data da promulgação da Lei 11.889/2008, já estivessem, de fato, no 

exercício de tais funções. Para estes profissionais, como se vê, trata-se de uma 

faculdade e não de uma obrigação. Situação diversa se observa em relação aos 

profissionais, que foram lotados no Centro Odontológico da PMDF após a 

promulgação da Lei 11.889/2008, que no seu artigo 3º, define a obrigatoriedade 

do registro junto ao Conselho Federal de Odontologia (CFO) e da inscrição 

perante o Conselho Regional de Odontologia - CRO em cuja jurisdição exerça 

suas atividades nos seguintes termos: “o Técnico em Saúde Bucal e o Auxiliar 

em Saúde Bucal estão obrigados a se registrar no CFO e a se inscrever no CRO 

em cuja jurisdição exerçam suas atividades”.  

2.1.3.11. A inexistência de previsão das profissões auxiliares, Técnico em Saúde 

Bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal (ASB), nos quadros de policiais militares 

especialistas em saúde (seja de oficiais ou de praças), bem como, por tratar-se 

de atividades enquadradas na exigência mínima de ensino médio, e tendo em 

vista, a disposição da Lei 12.086/09 que estabeleceu a exigência mínima de 

ensino superior para ingresso nas carreiras da PMDF, configuram-se em 

empecilhos à formação de um corpo destes auxiliares dentro da Corporação. 

2.1.3.12. Diante da insuficiência de pessoal na Corporação, que atenda aos requisitos 

legais para desenvolver as atividades próprias de Técnico em Saúde Bucal 

(TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal (ASB), haveria a necessidade de capacitação 

de pessoal nessas áreas específicas, o que requer tempo, gera gastos. Além 

disto, o salário de um PM em início de carreira é aproximadamente 58% superior 

ao de um TSB contratado, o que torna a contratação aqui proposta viável do 

ponto de vista econômico. 

2.1.3.13. Além de tudo isto, a experiência histórica de treinamento das próprias 

praças para funções específicas, demonstra que esta solução não tem sido 

vantajosa para o Erário, considerando a rotatividade dentro da Corporação, pois 

os profissionais que venham passar por essa qualificação podem, em razão de 
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necessidade de serviço, ter sua remoção requisitada ou, em razão do legítimo 

anseio de promoção, terem que mudar de Unidade para adequar-se às novas 

exigências funcionais, ou ainda, se aposentam.  

2.1.3.14. Do mesmo modo, a contratação de entidades para prestação de serviço de 

Auxiliares em Saúde Bucal e dos Técnicos em Saúde Bucal é amplamente 

praticado em órgãos da Administração Pública que não possuem o quadro de 

servidores equivalente, como pode ser observado no anexo A, deste Termo de 

Referência. 

2.1.4. DA ORIGEM DA DEMANDA: Conforme já foi citado acima, o serviço de Apoio 

Técnico Odontológico é básico e visa minimizar não conformidades. Este serviço de 

extrema importância, no entanto, não representa a atividade-fim da PMDF, nem 

mesmo do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF. Assim, se faz 

necessária a contratação de empresa especializada nesses serviços, uma vez que 

não se dispõe de recursos materiais e humanos no quadro de pessoal da PMDF para 

sua realização. Com base nesta constatação, o Centro Odontológico da PMDF (CO-

PMDF), por meio do seu Chefe, enviou Ofício nº 126/COMPDF, o qual consta do 

Anexo B deste termo, levantando a necessidade de serviços profissionais de apoio 

técnico. 

2.1.5. DA NATUREZA DO SERVIÇO CONTINUADO: Conforme já foi elucidado acima, 

90% dos procedimentos odontológicos só podem ser executados com o apoio técnico 

mínimo de um ASB. É certo que, a interrupção de tais serviços, irá comprometer a 

continuidade das atividades das Unidades de Atendimento Odontológicos do 

Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal, interferindo no atendimento da 

família policial militar. 

2.1.6. DO AGRUPAMENTO DOS SERVIÇOS EM UM LOTE ÚNICO: Apesar do objeto 

deste termo de referência incluir o fornecimento de insumos e de mão de obra, não 

deverá haver a separação destes para fins de julgamento das propostas, devendo ser 

englobadas em um lote único, a fim de facilitar o controle da administração frente à 

execução dos serviços e o monitoramento do uso de insumos fornecidos por uma 

única empresa CONTRATADA. 
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2.2. O modo que deverá ser fornecido o serviço deverá seguir as rotinas e normas técnicas das 

Unidades de Atendimento Odontológico, as quais deverão ser à CONTRATADA no ato da 

assinatura do contrato de prestação de serviços. 

 

2.3. Por todas as razões acima explanadas e para que se atenda aos preceitos legais 

asseguradores da assistência odontológica aos Policiais Militares, Pensionistas e os Dependentes 

Legais da PMDF, faz-se necessário a contratação dos serviços discriminados no item 4 deste 

Termo de Referência, necessários ao cumprimento do PDSAP, tendo em vista o disposto nos 

artigos 32 e 33 da Lei nº. 10.486, de 04/07/2002, e normatizada pelo Decreto nº 24.574, de 

06/05/2004, alterada pela Lei n.º 11.134, de 15/07/2005. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

3.1. Convém que a Administração adote o procedimento licitatório para Registro de 

Preços com prazo de 12 (doze) meses, nos termos do art. 3º, incisos II e IV do Decreto 

Distrital nº 39.103/2018. Tal procedimento se justifica porque o Centro Odontológico está 

isolado, podendo ou não ser reaberto. Soma-se a isto, a situação de que novas unidades 

odontológicas estão sendo criadas, o que exigirá contratações parceladas, assim que 

forem adicionadas novos postos de trabalho em novos consultórios no decorrer do tempo. 

Há, portanto, além de uma indefinição do quantitativo de postos de trabalho a serem 

demandados pela Administração, a possibilidade de contratações parceladas. Tais 

situações são compatíveis às previstas nos incisos II e IV do Art. 3º do Decreto Distrital nº 

34.509/2013, in verbis: 

 

“Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado quando: 

I - (...)  

II - a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação 

de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa for 

conveniente; 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS 

SUBSEÇÃO DE PREGÕES   

EDITAL DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 31/2018 – PMDF 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
 

 

 

 

 

“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

III - (...) 

IV - a natureza do objeto impossibilitar a definição prévia do quantitativo a ser 

demandado pela Administração.” 

 

3.2. A contratação aqui proposta sob a forma de Sistema de Registro de Preços tem como 

objetivo, portanto, facilitar e dinamizar a aquisição de serviços que será feita aos poucos, de forma 

recorrente. Tal sistema permite ainda, agilizar o processo de contratação de serviços através da 

emissão de Ata de Registro de Preços. 

3.3. Este Termo de Referência utilizou-se como amparo técnico legal, dentre outras referências 

já citadas, a Norma Regulamentadora nº 15, Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e 

Emprego, referente a atividades e operações insalubres, e seu anexo nº 14, que relaciona as 

atividades que envolvem agentes biológicos, a fim de definir os parâmetros de insalubridade 

relacionados ao serviço a ser contratado. Além disto, baseou-se na Instrução Normativa MP nº 02, 

de 30ABR2008, modificada pela portaria nº 07 de 9MAR2011, pela Instrução Normativa nº 06, de 

23DEZ2013 e, por último, pela Instrução Normativa nº05, de 25 de maio de 2017, onde ambas as 

partes – CONTRATANTE e CONTRATADA – deverão atendê-la, em sua íntegra, bem como, 

devem adaptar suas práticas às futuras atualizações.  

3.4. A licitação se dará na modalidade Pregão Eletrônico, regulamentada pelo Decreto Federal 

nº 5.450/2005. Será aplicado, também, ao certame principalmente o estabelecido nos Decretos 

Distritais nos 23.287/2002, 26.851/2006, 32.767/2011 e 33.598/2012. Subsidiariamente serão 

aplicadas as Leis Federais nos 8.666/1993 e 10.520/2002, assim como a Lei Complementar nº 

123/2006. 

3.5. Outras normas aplicáveis ao objeto deste certame:  

3.5.1. Lei 11.889, de 24 de dezembro de 2008, que regulamentou o exercício das 

profissões de Técnico em Saúde Bucal (TSB) e de Auxiliar em Saúde Bucal (ASB); 

3.5.2. Portarias MTE n.º 1.510/2009 de 21AGO2009; Portaria MTE n.º 1.987 de 

18AGO2010; Portaria MTE n.º 373 de 25FEV2011; Portaria MTE n.º 1.752 DE 

31AGO2011; Portaria MTE n.º 1.979 de 30SET2011; Portaria MTE n.º 2.686 de 

27DEZ2011 e Portaria INMETRO n.º 595, de 5DEZ2013, que regulamentam a 

metodologia de controle de ponto de funcionários. 

3.5.3. Lei Nº 13.467, DE 13 JUL2017. Lei que altera a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1ºMAI1943, e as Leis nos 6.019, de 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria1510_2009.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria1510_2009.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria1510_2009.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portariamte1987_2010.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portariamte1987_2010.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria-mte-1752-2011.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria-mte-1752-2011.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria-mte-1979-2011.htm
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3JAN1974, 8.036, de 11MAI1990, e 8.212, de 24JUL1991, a fim de adequar a 

legislação às novas relações de trabalho. 

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

4.1. O serviço aqui solicitado deverá estar em conformidade com as características e 

especificações técnicas descritas a seguir: 

4.1.1. DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO: A 

contratação aqui proposta visa incrementar e aperfeiçoar os serviços odontológicos 

oferecidos pela PMDF aos seus usuários. Os serviços de apoio técnico especializado 

são compostos pelo fornecimento de insumos (uniformes e equipamentos) e pelo 

fornecimento de mão de obra. 

 

4.1.1.1. DO FORNECIMENTO DE INSUMOS 

 

4.1.1.1.1. DOS UNIFORMES DOS PROFISSIONAIS: De acordo com a 

Instrução Normativa nº 02 do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, a CONTRATADA 

deverá cuidar para que os profissionais indicados para a prestação dos 

serviços apresentem-se trajando uniformes sempre limpos fornecidos às 

suas expensas. O uniforme deve ser previamente aprovado pela 

Comissão Permanente de Controle de Riscos do Departamento de Saúde 

e Assistência ao Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal (CPCR-

DSAP). A especificação e a quantidade de uniformes a serem utilizados 

nos serviços pelos profissionais estão relacionadas no Quadro 1 a seguir: 
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ASB / TSB FEMININO 

Descrição 
Quantidade Anual por 
Profissional 

Calça Feminina: Aplicação: Uniforme a ser utilizado durante o atendimento 

clínico odontológico de pacientes e na organização e higienização do 

ambiente clínico.  Características Técnicas Mínimas: Calça social feminina 

comprida, com zíper e botão, detalhe cós duplo, bolso em faca falso. 

Tecido: New Panamá. Composição: 85% poliéster e 15% algodão. Cor 

branca.  Tamanho adequado ao usuário: 34 a 54. Modelo constante do 

anexo C deste Termo. Forma de Apresentação: peça. Unidade de 

Fornecimento: peça. 

2 peças 

Camisa Feminina: Aplicação: Uniforme a ser utilizado durante o 

atendimento clínico odontológico de pacientes e na organização e 

higienização do ambiente clínico.  Características Técnicas Mínimas: 

Camisa Feminina em malha Suplex lisa, gola canoa, manga curta. Cor: 

branca 010.   Tamanho adequado ao usuário: 1 a 7. Modelo constante do 

anexo C deste Termo. Forma de Apresentação: peça. Unidade de 

Fornecimento: peça. 

2 peças 

Meia  Feminina:  Aplicação: Uniforme a ser utilizado durante o atendimento 

clínico odontológico de pacientes e na organização e higienização do 

ambiente clínico.  Características Técnicas Mínimas: Meia tipo soquete, Fio 

densidade 20. Composição: 98% poliamida e 2% elastano, cor branca, par. 

Tamanho adequado ao usuário. Forma de Apresentação: par. Unidade de 

Fornecimento: par. 

2 pares 

Sapatilha Feminina: Aplicação: Uniforme a ser utilizado durante o 

atendimento clínico odontológico de pacientes e na organização e 

higienização do ambiente clínico. Características Técnicas Mínimas: 

Sapatilha Tipo Piccadilly, cor branca, em couro. Palmilha antibacteriana em 

PU, com furos para melhor absorção do suor.  Solado em borracha baixo, 

com pequeno salto de 1cm, com amortecimento. Tamanho adequado ao 

usuário. Modelo constante do anexo C deste Termo. Forma de 

Apresentação: par. Unidade de Fornecimento: par. 

1 par 
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Bata Gestante: Aplicação: Uniforme a ser utilizado durante o atendimento 

clínico odontológico de pacientes e na organização e higienização do 

ambiente clínico. Características Técnicas Mínimas: Bata em malha, 

Confeccionada em malha fria com elastano em sua composição, manga 

curta, decote redondo, cinto para amarrar na parte de trás, cor branca. 

Composição dos Tecidos: 92% Poliéster 8% Elastano.  Tamanho adequado 

ao usuário: P, M, G e GG.  Modelo constante do anexo C deste Termo. 

Forma de Apresentação: peça. Unidade de Fornecimento: peça. 

Eventual 

Calça para gestantes: Aplicação: Uniforme a ser utilizado durante o 

atendimento clínico odontológico de pacientes e na organização e 

higienização do ambiente clínico. Características Técnicas Mínimas: Calça 

com modelagem especial para gestantes. Cós confeccionado em malha 

com elastano, com barra adequada ao usuário. Composição dos Tecidos: 

Calça - Tecido Tipo Korfu 100% Poliéster. Cós - Malha 88% poliamida e 

12% elastano.  Tamanho adequado ao usuário: P, M, G e GG.  Modelo 

constante do anexo C deste Termo. Forma de Apresentação: peça. Unidade 

de Fornecimento: peça. 

Eventual 

ASB / TSB MASCULINO 

Calça Masculina: Aplicação: Uniforme a ser utilizado durante o 

atendimento clínico odontológico de pacientes e na organização e 

higienização do ambiente clínico.  Características Técnicas Mínimas: Calça 

comprida social masculina, sem pregas. Fechamento frontal por zíper e 

colchete. Dois bolsos frontais em faca. Dois bolsos traseiros debruados 

duplos com pesponto e fechamento por botão. Barra ajustada ao usuário. 

Tecido: New Panamá. Composição: 85% poliéster e 15% algodão. Cor 

branca.   Tamanho adequado ao usuário: 36 a 54.  Modelo constante do 

anexo C deste Termo. Forma de Apresentação: peça. Unidade de 

Fornecimento: peça. 

2 peças 

Camisa Masculina: Aplicação: Uniforme a ser utilizado durante o 

atendimento clínico odontológico de pacientes e na organização e 

higienização do ambiente clínico.  Características Técnicas Mínimas: 

Camisa masculina manga curta. Bolso frontal. Gola colarinho. Fechamento 

frontal por 7 botões até tamanho 5 e 8 botões a partir do tamanho 6. 

Tamanho adequado ao usuário: 1 a 7. Tecido: Camisaria. Composição: 

100% Poliéster. Cor: branca.  Modelo constante do anexo C deste Termo. 

Forma de Apresentação: peça. Unidade de Fornecimento: peça. 

2 peças 
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4.1.1.1.1.1. Em caso de desligamento do funcionário, é obrigatória a 

devolução dos uniformes e EPI’s à empresa CONTRATADA. 

4.1.1.1.1.2. Os uniformes deverão seguir padrão de qualidade 

apresentado no quadro 1 e nos modelos constantes do anexo C, sem 

manchas, defeitos, sujeiras, desalinhamentos, etc, devendo, portanto, 

estar em ótimo estado, de forma a permitir uma boa apresentação do 

funcionário. A CONTRATANTE resguarda-se no direito de exigir, a 

Meia Masculina: Aplicação: Uniforme a ser utilizado durante o atendimento 

clínico odontológico de pacientes e na organização e higienização do 

ambiente clínico.  Características Técnicas Mínimas: Meia em algodão, tipo 

soquete, par, cor branca.  Tamanho adequado ao usuário. Forma de 

Apresentação: par. Unidade de Fornecimento: par. 

2 pares 

Calçado Masculino: Aplicação: Uniforme a ser utilizado durante o 

atendimento clínico odontológico de pacientes e na organização e 

higienização do ambiente clínico.  Características Técnicas Mínimas: 

Sapato branco, tipo mariner, em couro, com bico redondo, com fechamento 

em cadarço frontal e detalhe de pesponto no cabedal, interior em couro 

sintético, palmilha antibacteriana macia com amortecedor na entressola, 

sola de borracha, salto baixo com cerca de 2 cm e com amortecimento, 

com 4 furos para cadarço branco. Tamanho adequado ao usuário. Modelo 

constante do anexo C deste Termo.  Forma de Apresentação: par. Unidade 

de Fornecimento: par. 

1 par 

NOTAS: 

(1) O primeiro conjunto do uniforme deverá ser entregue antes do início dos serviços; 
(2) Todos os uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação da CONTRATANTE e, a pedido dela, poderão 

ser substituídos, caso não correspondam às especificações indicadas nesse item; 
(3) Poderá ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes, quanto a tecido, cor e modelo, 

desde que mantidas as condições mínimas detalhadas de cada produto, mediante atesto da 
Administração; 

(4) Os uniformes deverão ser entregues aos funcionários, mediante recibo (relação nominal), cuja cópia 
deverá ser entregue à CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da entrega; 

(5) O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do posto de trabalho; 
(6) A CONTRATADA não poderá exigir do funcionário o uniforme usado na entrega dos novos; Em caso de 

desligamento do funcionário, no entanto, é obrigatória a devolução dos uniformes à empresa 
CONTRATADA; 

(7) Os modelos de cada peça acima especificada encontram-se ilustrados no anexo C deste Termo. 
Quadro 1: Uniforme dos Funcionários da Empresa CONTRATADA. 
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qualquer momento, a substituição daqueles que não atendam às 

condições mínimas de apresentação. 

4.1.1.1.1.3. A CONTRATADA apresentará amostra dos uniformes que 

serão submetidos à aprovação da CONTRATANTE, devendo os 

primeiros ser entregues em até 10 (dez) dias, após a assinatura do 

contrato. A entrega dos uniformes aos profissionais será mediante 

recibo (relação nominal), sendo que uma Cópia deverá ser entregue à 

PMDF, e o Original deverá ser apresentado ao responsável pela 

fiscalização dos serviços para conferência; 

4.1.1.1.1.4. Fornecer uniformes apropriados às empregadas gestantes, 

em até 15 (quinze) dias após a comunicação por escrito ao preposto 

da CONTRATADA, substituindo-os sempre que estiverem apertados. 

4.1.1.1.2. DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO A SEREM UTILIZADOS: 

 

4.1.1.1.2.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) - tem por 

finalidade a proteção do indivíduo durante a realização de tarefas 

relacionadas ao serviço de apoio técnico. São compostos, dentre 

outros, de óculos de proteção, luvas grossas de borracha, avental 

impermeável, protetor auricular e jaleco para procedimentos clínicos. 

Estes itens deverão ser fornecidos pela CONTRATADA e entregues 

aos seus funcionários regularmente, nas quantidades e frequência 

apresentadas no Quadro 2 abaixo, para que possam utilizar durante 

suas funções.  

4.1.1.1.2.2. Outros Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

importantes para uso específico durante os procedimentos clínicos 

tais como luvas de procedimento, luvas cirúrgicas estéreis, máscara 

descartável, avental de proteção de RX, avental de proteção em TNT, 

propé e gorro descartável, serão fornecidos aos ASB’s e THD’s pela 

própria CONTRATANTE (PMDF).  

4.1.1.1.2.3. A NR 32 sobre Segurança e Saúde no Trabalho em Serviço 

de Saúde, modificada pela portaria n° 1.748/2011, estabelece 
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diretrizes para elaboração, implantação de plano de prevenção de 

riscos de acidentes com materiais perfuro-cortantes com 

probabilidade de exposição a agentes biológicos, visando à proteção, 

segurança e saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem 

como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à 

saúde em geral. Assim, tanto a CONTRATADA, quanto a 

CONTRATANTE, deverão cumprir rigorosamente as exigências 

relativas à segurança e medicina do trabalho, conforme legislação do 

Ministério do Trabalho e suas NR's, e demais legislações pertinentes, 

oferecendo aos auxiliares e técnicos as garantias e medidas 

indispensáveis de proteção, segurança e higiene do trabalho, 

mediante o uso de meios de proteção na execução dos serviços. 

4.1.1.1.2.4. O uso dos equipamentos de proteção individual é obrigação 

legal do profissional, devendo, CONTRATADA e CONTRATANTE, 

exigirem e manterem constante vigilância quanto ao seu uso. 

4.1.1.1.2.5. Os EPI’s a serem adquiridos deverão possuir certificação de 

qualidade do Ministério do Trabalho, estarem em perfeito estado de 

conservação e uso, para não colocar a saúde dos funcionários em 

risco. 

4.1.1.1.2.6. Os EPI’s deverão ser utilizados somente no local de 

atendimento. Devem ser utilizados pelos profissionais, em 

procedimentos que possam provocar riscos à saúde, conforme as 

orientações/indicações da Comissão Permanente de Controle de 

Riscos do DSAP-PMDF (CPCR-DSAP) e do Setor de Biossegurança 

da CONTRATADA, considerando os critérios de precauções básicas. 

4.1.1.1.2.7. Em caso de desligamento do funcionário, é obrigatória a 

devolução dos uniformes e EPI’s à empresa CONTRATADA. 

4.1.1.1.2.8. Os custos com equipamentos de proteção necessários na 

execução dos serviços ora licitados são apresentados nas planilhas 

constantes do anexo D, as quais foram baseadas nos orçamentos de 

empresas, constantes do anexo E. 
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4.1.1.1.2.9. As especificações dos equipamentos de proteção estão 

descritas no quadro abaixo: 

 

ASB / TSB 

Descrição 
Quantidade Anual 
por Profissional 

Jaleco Feminino: Aplicação: Equipamento de proteção a ser utilizado durante 

o atendimento clínico odontológico de pacientes e na organização e 

higienização do ambiente clínico.  Características Técnicas Mínimas: Jaleco 

modelagem feminina, com 3 bolsos frontais chapados com recortes 

diferenciados, manga longa, gola alfaiate, fechamento frontal por 5 botões, 

cinto fixo com 2 botões na parte de trás. Composição dos Tecidos: Tecido 

Camisaria 100% Poliéster.  Tamanho adequado ao usuário: 36 a 54.  Modelo 

constante do anexo C deste termo. Forma de Apresentação: peça. Unidade de 

Fornecimento: peça. 

3 peças 

Jaleco Masculino: Aplicação: Equipamento de proteção a ser utilizado 

durante o atendimento clínico odontológico de pacientes e na organização e 

higienização do ambiente clínico.  Características Técnicas Mínimas: Jaleco 

com 3 bolsos frontais chapados, manga longa, modelagem reta, gola alfaiate, 

fechamento frontal por 5 botões, fendas em cada lateral para acesso aos 

bolsos das calças. Composição dos Tecidos: Tecido Camisaria 100% 

Poliéster.  Tamanho adequado ao usuário: 38 a 54.  Modelo constante do 

anexo C deste termo. Forma de Apresentação: peça. Unidade de 

Fornecimento: peça. 

3 peças 

Óculos de Proteção Individual Geral.  Aplicação: Equipamento de proteção 

a ser utilizado durante o atendimento clínico odontológico de pacientes.  

Características Técnicas Mínimas: anti-embaçante, lentes panorâmicas em 

policarbonato incolor, com armação em plástico flexível, proteção lateral e 

válvulas para ventilação (ABNT-NBR). Tamanho/Capacidade: 54 mm. Cor: 

transparente. Forma de Apresentação: unidade. Unidade de Fornecimento: 

unidade. 

1 Unidade 
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Óculos de Proteção Individual Específica.  Aplicação: Equipamento de 

proteção a ser utilizado durante o atendimento clínico odontológico de 

pacientes para proteção de luz proveniente de aparelhos fotopolimerizadores.  

Características Técnicas Mínimas: anti-embaçante, lentes panorâmicas em 

policarbonato alaranjado, com armação em plástico flexível, proteção lateral e 

válvulas para ventilação (ABNT-NBR). Tamanho/Capacidade: 54 mm, Cor: 

Laranja. Forma de Apresentação: unidade. Unidade de Fornecimento: unidade. 

1 Unidade 

Luvas de Látex Natural.  Aplicação: Equipamento de proteção a ser utilizado 

na desinfecção e higienização do ambiente clínico e durante a lavagem e 

manipulação de instrumentais contaminados. Características Técnicas 

Mínimas: Luva em látex natural, com forro, cano longo, prende-se ao 

antebraço para evitar a penetração de líquidos no seu interior, palma 

antiderrapante, material de 1ª qualidade, Individual, de cor clara, tamanho 

adequado ao usuário: P, M, G e XG, clorinada para fácil colocação, boa 

resistência mecânica e química, boa resistência ao rasgo, deve atender às 

normas técnicas de riscos mecânicos EN388 1101 e riscos químicos MT11.  

Forma de Apresentação: pacote com 1 par. Unidade de fornecimento: par. 

1 Par 

Avental Impermeável.  Aplicação: Equipamento de proteção a ser utilizado 

durante a lavagem e manipulação de instrumentais contaminados.    

Características Técnicas Mínimas: em PVC ou lona, com forro de poliéster, 

com tiras soldadas eletronicamente sendo, uma no pescoço e duas na cintura, 

com fivela plástica para fechamento. Cor branca. Tamanho adequado ao 

usuário: 1,00mt  e 1,20mt.  Modelo constante do anexo C deste termo. Forma 

de Apresentação: unidade. Unidade de Fornecimento: unidade. 

1 peça 

Protetor Auricular. Aplicação: Equipamento de proteção a ser utilizado 

durante o atendimento clínico odontológico de pacientes.  Material: 

confeccionado em silicone, pré-moldado, seguro, lavável, confortável, Tipo: 

plug, Características Adicionais: interligados com cordão em PVC; nível de 

redução de ruído de, no mínimo, 15 db (NRRsf), acompanha caixa com clipe 

para armazenamento do produto, com C.A. (certificado de aprovação do Min. 

do Trabalho). Forma de Apresentação: unidade. Unidade de Fornecimento: 

unidade. 

2 Unidades 

http://www.superepi.com.br/pesquisa/?p=soldadas+eletronicamente
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4.1.1.2. DO FORNECIMENTO DA MÃO DE OBRA 

 

4.1.1.2.1. DA DENOMINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO TÉCNICO: A 

denominação aqui apresentada está consolidada no Ministério do 

Trabalho e Emprego, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações – 

CBO, que é o documento normatizador do reconhecimento, da nomeação 

e da codificação dos títulos e conteúdos das ocupações do mercado de 

trabalho brasileiro: 

4.1.1.2.1.1. Auxiliar em Saúde Bucal – Código CBO 3224-15. 

4.1.1.2.1.2. Técnico em Saúde Bucal – Código CBO 3224-05. 

 

4.1.1.2.2. DO PERFIL BÁSICO DO PROFISSIONAL DE APOIO TÉCNICO 

ESPECIALIZADO: Os procedimentos clínicos a serem executados pelos 

profissionais de apoio técnico deverão observar a prática da boa técnica e 

normas estabelecidas pela legislação vigente no que concerne ao controle 

de infecção hospitalar. Os profissionais, basicamente, deverão estar 

habilitados para o uso de equipamentos odontológicos específicos, 

utilizados nos procedimentos odontológicos que compõem todas as 

NOTAS: 

(1) Os EPI’s deverão ser entregues antes do início dos serviços; 
(2) Todos os EPI’s estarão sujeitos à prévia aprovação da CONTRATANTE e, a pedido dela, poderão ser 

substituídos, caso não correspondam às especificações indicadas nesse item; 
(3) Poderá ocorrer eventuais alterações nas especificações dos EPI’s, quanto a tecido, cor e modelo, desde 

que mantidas as condições mínimas detalhadas de cada produto, mediante atesto da Administração; 
(4) Os EPI’s a serem adquiridos deverão possuir certificação de qualidade do Ministério do Trabalho; 
(5) Os EPI’s deverão ser entregues aos funcionários, mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá 

ser entregue à CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da entrega; 
(6) O custo do EPI não poderá ser repassado ao ocupante do posto de trabalho; 
(7) A CONTRATADA não poderá exigir do funcionário o uniforme usado na entrega dos novos; Em caso de 

desligamento do funcionário, no entanto, é obrigatória a devolução dos EPI’s à empresa CONTRATADA; 
(8) Os modelos de algumas peças acima especificadas encontram-se ilustrados no anexo C deste termo. 

 

Quadro 2: EPI’s a serem entregues aos Funcionários da Empresa CONTRATADA. 
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especialidades registradas no Conselho Federal de Odontologia – CFO. 

 

4.1.1.2.3. DO PERFIL ESPECÍFICO DO PROFISSIONAL DE APOIO 

TÉCNICO ESPECIALIZADO: Conforme já foi apresentado acima, o apoio 

técnico especializado é um componente fundamental na qualidade de 

qualquer serviço de saúde. Assim, o profissional deve ser criteriosamente 

selecionado e permanentemente treinado e capacitado à execução de 

suas atividades. Assim, ao delimitarmos e descrevermos as atividades e 

responsabilidades inerentes a cada um dos serviços a serem contratados, 

torna-se factível um melhor acompanhamento de sua execução, bem 

como, da avaliação dos resultados esperados, permitindo aos Gestores e 

Fiscais da PMDF, acompanhar sua execução e, ao mesmo tempo, 

perceber desvios de qualidade/quantidade nos serviços, tornando mais 

claro os critérios de cobrança da Empresa CONTRATADA quanto à 

realização das atividades previstas no Contrato. Assim, para cada tipo de 

serviço, de acordo com suas características, foram definidos o perfil do 

profissional, a experiência requerida, as habilidades e os conhecimentos 

específicos, além, da graduação escolar daqueles que serão incumbidos 

da execução das tarefas. Com base nisso, segue o perfil específico e a 

qualificação mínima exigida para os ocupantes dos postos de serviço 

necessários para o cumprimento do objeto deste Termo de Referência:  

 

4.1.1.2.3.1. AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (ASB): 

4.1.1.2.3.1.1. DOCUMENTAÇÃO: Certificado de conclusão do Ensino 

Médio e; Registro respectivo de Auxiliar em Saúde Bucal no 

Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRO-DF; 

4.1.1.2.3.1.2. PERFIL: Ter iniciativa, atitude, paciência, discrição, higiene 

pessoal, postura, saber acatar ordens, equilíbrio emocional, 

resistência à frustração e à rotina, organização, habilidade no 

trato com pessoas, senso de responsabilidade, atenção na 
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execução dos serviços, espírito de equipe, presteza e seguir as 

normas de segurança, principalmente, quanto ao uso de 

uniforme e EPI’s. 

4.1.1.2.3.1.3. EXPERIÊNCIA: Comprovação de experiência mínima de 2 

anos na função de Auxiliar em Saúde Bucal. Deve, também, 

estar capacitado para a promoção da saúde bucal de pacientes 

adultos e infantis, a fim de prevenir doenças. Deve ter noções 

básicas de primeiros socorros. 

4.1.1.2.3.2. TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL:  

4.1.1.2.3.2.1. DOCUMENTAÇÃO: Certificado de conclusão do Ensino 

Médio e; Registro respectivo de Técnico em Saúde Bucal no 

Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRO-DF; 

4.1.1.2.3.2.2. PERFIL: Ter capacidade de liderança, habilidade manual, 

iniciativa, atitude, paciência, discrição, higiene pessoal, postura, 

saber acatar ordens, equilíbrio emocional, resistência à 

frustração e à rotina, organização, habilidade no trato com 

pessoas, senso de responsabilidade, atenção na execução dos 

serviços, espírito de equipe, presteza e seguir as normas de 

segurança, principalmente, quanto ao uso de uniforme e EPI’s. 

4.1.1.2.3.2.3. EXPERIÊNCIA: Comprovação de experiência mínima de 2 

anos na função de Técnico em Saúde Bucal. Deve, também, 

estar capacitado para a promoção da saúde bucal de pacientes 

adultos e infantis, a fim de prevenir doenças. Deve ter noções 

básicas de primeiros socorros. 

 

4.1.1.2.4. DAS ATRIBUIÇÕES DO AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL: O ASB deve 

estar capacitado para: 

4.1.1.2.4.1. Organizar e executar atividades de higiene bucal;  

4.1.1.2.4.2. Processar filme radiográfico;  

4.1.1.2.4.3. Preparar o paciente para o atendimento;  
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4.1.1.2.4.4. Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções 

clínicas, inclusive em ambientes hospitalares; 

4.1.1.2.4.5. Manipular materiais de uso odontológico;  

4.1.1.2.4.6. Selecionar moldeiras;  

4.1.1.2.4.7. Preparar modelos de gesso;  

4.1.1.2.4.8. Registrar dados e participar da análise das informações 

relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal;  

4.1.1.2.4.9. Lavar os instrumentais utilizados na prestação de serviços 

nos locais (pias) próprios para tal, indicados pela Comissão 

Permanente de Controle de Riscos do DSAP-PMDF (CPCR-DSAP);  

4.1.1.2.4.10. Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do 

instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho;  

4.1.1.2.4.11. Realizar o pleno acolhimento do paciente nos serviços de 

saúde bucal;  

4.1.1.2.4.12. Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, 

transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos 

odontológicos;  

4.1.1.2.4.13. Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de 

riscos ambientais e sanitários;  

4.1.1.2.4.14. Realizar, em equipe, levantamento de necessidades em 

saúde bucal; 

4.1.1.2.4.15. Adotar medidas de biossegurança, visando o controle de 

infecção; 

4.1.1.2.4.16. Agendar pacientes quando solicitado; 

4.1.1.2.4.17. Atendimento telefônico; 

4.1.1.2.4.18. Prestar informações aos pacientes; 

4.1.1.2.4.19. Portar “Equipamentos de Proteção Individual” (EPI), de 

acordo com o referenciado no item 4.1.1.1.2 deste termo. 

 

4.1.1.2.5. DAS ATRIBUIÇÕES DO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL: O TSB deve 

estar capacitado para: 
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4.1.1.2.5.1. Organizar e executar atividades de higiene bucal;  

4.1.1.2.5.2. Processar filme radiográfico;  

4.1.1.2.5.3. Preparar o paciente para o atendimento;  

4.1.1.2.5.4. Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções 

clínicas, inclusive em ambientes hospitalares; 

4.1.1.2.5.5. Manipular materiais de uso odontológico;  

4.1.1.2.5.6. Selecionar moldeiras; 

4.1.1.2.5.7. Preparar modelos de gesso;  

4.1.1.2.5.8. Registrar dados e participar da análise das informações 

relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal;  

4.1.1.2.5.9. Lavar os instrumentais utilizados na prestação de serviços 

nos locais (pias) próprios para tal, indicados pela Comissão 

Permanente de Controle de Riscos do DSAP-PMDF (CPCR-DSAP);  

4.1.1.2.5.10. Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do 

instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho;  

4.1.1.2.5.11. Realizar o pleno acolhimento do paciente nos serviços de 

saúde bucal;  

4.1.1.2.5.12. Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, 

transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos 

odontológicos;  

4.1.1.2.5.13. Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de 

riscos ambientais e sanitários;  

4.1.1.2.5.14. Realizar, em equipe, levantamento de necessidades em 

saúde bucal; 

4.1.1.2.5.15. Adotar medidas de biossegurança, visando o controle de 

infecção; 

4.1.1.2.5.16. Agendar pacientes quando solicitado;  

4.1.1.2.5.17. Atendimento telefônico; 

4.1.1.2.5.18. Prestar informações aos pacientes; 

4.1.1.2.5.19. Participar do treinamento e capacitação de auxiliar de saúde 

bucal e de agentes multiplicadores das ações de promoção de saúde; 
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4.1.1.2.5.20. Participar das ações educativas atuando na promoção de 

saúde e na prevenção das doenças bucais; 

4.1.1.2.5.21. Auxiliar na realização de levantamentos epidemiológicos; 

4.1.1.2.5.22. Ensinar aos pacientes medidas de higiene bucal; 

4.1.1.2.5.23. Realizar remoção do biofilme e aplicações tópicas de flúor; 

4.1.1.2.5.24. Realizar fotografias e tomadas radiográficas de uso 

odontológico; 

4.1.1.2.5.25. Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos 

nas restaurações dentárias diretas; 

4.1.1.2.5.26. Proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, 

antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; 

4.1.1.2.5.27. Remover suturas; 

4.1.1.2.5.28. Realizar isolamento do campo operatório; 

4.1.1.2.5.29. Exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem 

como, instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos e 

hospitalares; 

4.1.1.2.5.30. Portar “Equipamentos de Proteção Individual” (EPI), de 

acordo com o referenciado no item 4.1.1.1.2 deste termo; 

4.1.1.2.5.31. Poderá exercer o papel de PREPOSTO. 

 

4.1.1.2.6. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREPOSTO: A licitante vencedora deverá 

manter preposto aceito pela Administração do DSAP/PMDF, durante o 

período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, 

sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante 

declaração em que deverá constar o nome completo, nº CPF e do 

documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação 

profissional. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela 

Administração, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, no primeiro 

dia útil após a assinatura do contrato, para assinar, juntamente com o 

servidor designado para este fim, o “Termo de Abertura do Livro de 

Ocorrências”, destinado a registrar as principais ocorrências durante a 
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execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos 

pertinentes à implantação de postos e à execução do contrato, relativos à 

sua competência. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões 

relacionadas às faturas dos serviços prestados. A empresa 

CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar 

as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das 

Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho. O preposto 

poderá ser representado por um dos THD’s, caso seja de interesse da 

CONTRATADA. Outras atribuições do preposto são: 

4.1.1.2.6.1. ATUAR COMO CHEFE DA EQUIPE de Auxiliares e Técnicos 

em Saúde Bucal: Comandar, coordenar e controlar a execução dos 

serviços contratados, nas dependências da PMDF, bem como, 

administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da 

CONTRATADA. Deverá gerenciar a equipe: 

4.1.1.2.6.1.1. Definindo e gerenciando a escala de trabalho – Deverá 

controlar a movimentação e frequência do pessoal, 

providenciando substituto para suprir falta de empregados sob 

sua chefia, comunicando de imediato ao Fiscal da Unidade de 

Atendimento Odontológico; 

4.1.1.2.6.1.2. Avaliando desempenho da equipe de ASB’s e THD’s; 

4.1.1.2.6.1.3. Remanejando o pessoal quando necessário; 

4.1.1.2.6.1.4. Zelando pela boa apresentação de ASB’s e THD’s: Tomar 

providências a fim de manter os empregados da prestadora de 

serviços sempre uniformizados e limpos; 

4.1.1.2.6.1.5. Zelando para que os empregados da CONTRATADA portem 

distintivos, cartões de identificação e, quando necessário, 

equipamento de proteção individual e segurança do trabalho. 

4.1.1.2.6.2. PROMOVER A BOA COMUNICAÇÃO entre a equipe de 

ASB’s e THD’s, a própria CONTRATADA e a CONTRATANTE: 
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4.1.1.2.6.2.1. Mantendo informado o Fiscal da Unidade de Atendimento 

Odontológico sobre quaisquer alterações nas rotinas dos 

serviços; 

4.1.1.2.6.2.2. Triando e divulgando informações; 

4.1.1.2.6.2.3. Esclarecendo dúvidas; 

4.1.1.2.6.2.4. Intermediando equipes distintas distribuídas nas diversas 

Unidades de Atendimento Odontológico; 

4.1.1.2.6.2.5. Elaborando comunicados, documentos e relatórios; 

4.1.1.2.6.2.6. Utilizando-se de equipamento de comunicação, de forma a 

agilizar e facilitar a comunicação com a empresa CONTRATADA 

e com os demais funcionários distribuídos nas unidades de 

atendimento odontológico da PMDF; 

4.1.1.2.6.3. FAZER CONTROLE DOS MATERIAIS disponíveis nas 

Clínicas Odontológicas para utilização imediata nos pacientes: 

4.1.1.2.6.3.1. Fazendo controle diário, semanal e mensal do estoque e das 

eventuais requisições de materiais de consumo 

clínico/odontológico a serem disponibilizados nas Clínicas 

Odontológicas para utilização imediata nos pacientes. Poderá, 

inclusive, propor pedidos de materiais ao Fiscal da Unidade de 

Atendimento Odontológico; 

4.1.1.2.6.3.2. Com o auxílio da sua equipe de ASB’s e THD’s, deverá 

conferir, distribuir e armazenar o material de consumo 

clínico/odontológico para cada clínica que componha as 

Unidades de Atendimento Odontológico; 

4.1.1.2.6.3.3. Zelando pela guarda, controle, e manutenção de bens de 

propriedade da CONTRATADA; 

4.1.1.2.6.3.4. Zelando pela conservação dos bens patrimoniais (móveis e 

imóveis) e materiais da CONTRATANTE (PMDF). 

4.1.1.2.6.4. SUPERVISIONAR ROTINAS CLÍNICO-ADMINISTRATIVAS 

relacionadas ao objeto deste termo de referência: 
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4.1.1.2.6.4.1. Distribuindo e fiscalizando os serviços, zelando pela sua 

qualidade; 

4.1.1.2.6.4.2. Delegando funções; 

4.1.1.2.6.4.3. Orientando o cumprimento de normas, protocolos clínicos e 

ordens de serviço; 

4.1.1.2.6.4.4. Supervisionando cronogramas; 

4.1.1.2.6.4.5. Propondo medidas de simplificação e melhorias dos 

protocolos e rotinas clínicas e administrativas. 

4.1.1.2.6.5. EXECUTAR OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS relativas 

à função. 

 

4.1.1.2.7. DAS ROTINAS E PROTOCOLOS A SEREM ATENDIDOS PELOS 

PROFISSIONAIS TÉCNICOS: As rotinas e protocolos dos serviços de 

atendimento odontológico serão devidamente entregues à empresa 

CONTRATADA, que deverão ser seguidos detalhadamente pelo seu 

pessoal técnico, pois os padrões de serviços definidos por tais protocolos 

e rotinas, refletem o grau de qualidade de serviço oferecido, possibilitando 

a sua tangibilização junto ao usuário. Além disso, dentre as funções 

desempenhadas pelo ASB e pelo TSB, está a limpeza básica, a 

desinfecção e higienização dos equipamentos e do ambiente clínico, 

quando necessário e/ou solicitado pelo Cirurgião-Dentista. As normas, 

métodos e técnicas de limpeza, desinfecção e higienização de 

consultórios odontológicos estão detalhadamente descritas pelo “Manual 

de Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das 

Unidades de Saúde do DSAP/PMDF”, constante do anexo F deste Termo 

de Referência, o qual é parte integrante da especificação dos serviços a 

serem contratados. Segue abaixo o resumo de algumas rotinas 

relacionadas ao objeto deste Termo de Referência: 

4.1.1.2.7.1. DA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: A principal via de 

transmissão de infecção em unidades de saúde são as mãos dos 

profissionais de saúde. A higienização das mãos é a medida individual 
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mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das 

infecções relacionadas à assistência à saúde. Assim, é indispensável 

que seja feita a lavagem das mãos antes e após cada procedimento 

clínico, inclusive, quando realizados com a utilização de luvas. No 

item 17 do “Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, 

Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do 

DSAP/PMDF”, constante do Anexo F deste Termo de Referência, 

encontram-se orientações técnicas detalhadas, relacionadas às mais 

diversas formas de higiene das mãos. 

4.1.1.2.7.2. DAS TÉCNICAS DE DESINFECÇÃO: A desinfecção de 

superfícies é uma das funções desempenhadas do ASB e do TSB. É 

um processo aplicado às superfícies inertes, que elimina 

microrganismos na forma vegetativa, não garantida a eliminação total 

dos esporos bacterianos. Pode ser realizada por meio de processos 

químicos ou físicos. A desinfecção consiste em: 

4.1.1.2.7.2.1. Retirar o excesso de carga contaminante com papel 

absorvente, utilizando-se de luvas apropriadas; 

4.1.1.2.7.2.2. Expurgar o papel em sacos plásticos de lixo; 

4.1.1.2.7.2.3. Proceder à limpeza da superfície com água e sabão; 

4.1.1.2.7.2.4. Aplicar, sobre a área afetada, desinfetante adequado, 

retirando-o com pano molhado, após o tempo recomendado. 

4.1.1.2.7.3. DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS A SEREM 

UTILIZADOS PARA A LIMPEZA BÁSICA E DESINFECÇÃO: A PMDF, 

através de outra contratação, irá fornecer os produtos para limpeza 

básica e desinfecção dos equipamentos e do ambiente clínico 

odontológico pelos ASB’s e TSB’s. 

4.1.1.2.7.4. DAS PECULIARIEDADES DA LIMPEZA E DESINFECÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS: Com 

a grande exposição do cirurgião-dentista, de seus auxiliares e dos 

próprios pacientes a uma grande variedade de microrganismos 

oriundos de sangue e saliva, deve-se ter uma grande preocupação 
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com a biossegurança. Entre um atendimento e outro, deve acontecer a 

desinfecção do ambiente do consultório e dos equipamentos 

odontológicos utilizados. Isto porque todas as partes do equipamento 

tocadas antes, durante e após o atendimento podem ser focos de 

infecção, como por exemplo, interruptor do refletor, comando da 

cadeira, seringa tríplice, sugador, micromotor, alta rotação e outras 

peças e equipamentos. 

4.1.1.2.7.4.1. A equipe deve estar atenta para cumprir o princípio básico de 

assepsia, iniciando a limpeza do local menos sujo/contaminado 

para o mais sujo/contaminado, de cima para baixo em 

movimento único, do fundo para a frente e de dentro para fora. 

Além disso, deve ter o cuidado de não utilizar anéis, pulseiras e 

demais adornos durante o desempenho das atividades de 

trabalho; 

4.1.1.2.7.4.2. Para que a desinfecção aconteça de forma eficaz é 

necessário, inicialmente, que seja realizada a limpeza, que pode 

ser definida como sendo a remoção física dos detritos ou fluídos 

orgânicos coagulados (carga orgânica), das superfícies do 

consultório. Apenas esta remoção reduz muito a quantidade de 

microrganismos, pois eles ficam aderidos à matéria orgânica 

removida da boca do paciente através do sangue, saliva ou pela 

mão do profissional. O ambiente de trabalho deve ser limpo 

através de fricção com água e sabão. A frequência para a 

realização desse procedimento varia de acordo com a superfície, 

podendo ocorrer logo após sua utilização, além das três vezes ao 

dia, preconizadas após cada período de trabalho no dia; 

4.1.1.2.7.4.3. A desinfecção do equipamento e do ambiente odontológico 

consiste na esterilização química realizada através da utilização 

de produtos químicos com substâncias a base de fenóis 

sintéticos, álcool, hipoclorito de sódio ou quaternários de amônia, 

para logo, em seguida, atender o próximo paciente. É 

http://www.shopequipamentos.com.br/armarios-odontologicos-conjunto.htm
http://www.shopequipamentos.com.br/armarios-odontologicos-conjunto.htm
http://www.shopequipamentos.com.br/armarios-odontologicos-conjunto.htm
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considerada apenas como coadjuvante dos procedimentos 

necessários à prevenção da infecção, não podendo ser 

enquadrada como substituta para as técnicas de esterilização. 

Isto ocorre porque nem todos os agentes químicos atuam 

eficazmente sobre todos os microrganismos e/ou não são 

adequados aos materiais que compõem o ambiente de um 

consultório odontológico; 

4.1.1.2.7.4.4. Maiores detalhes sobre a metodologia de limpeza e 

desinfecção de equipamentos, superfícies de consultórios 

odontológicos estão descritos no item 12.1.19 do “Manual de 

Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação 

das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF”, constante do Anexo F 

deste Termo de Referência. 

4.1.1.2.7.5. DA MANIPULAÇÃO DOS RESÍDUOS: O ASB e o TSB 

deverão ter máxima atenção quanto ao descarte de resíduos 

produzidos durante o serviço, atentando-se para o local correto de 

depósito dos resíduos (lixo) produzido durante o atendimento dos 

pacientes, em lixeiras específicas para cada tipo de resíduo 

produzido, atentando-se para a sua classificação dos grupos A, B, C, 

D e E. Para orientar o profissional técnico, foi elaborado o “Plano de 

Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde da PMDF”, do qual 

faz parte o “Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços 

Odontológicos da PMDF”, constante do Anexo G deste termo, que deve 

ser seguido de forma rigorosa. Além disto, o item 18 do “Manual de 

Orientações Técnicas de Limpeza, Higienização e Conservação das 

Unidades de Saúde do DSAP/PMDF”, constante do Anexo F deste 

termo, indica como deve ser feita a manipulação correta de tais 

resíduos. 

4.1.1.2.8. DA DETERMINAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE E 

PERICULOSIDADE: De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15, 

Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata das 
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atividades e operações insalubres, tal qual o serviço a ser contratado a 

partir deste Termo de Referência, é necessária a definição prévia, através 

de laudo pericial de médico ou engenheiro do trabalho devidamente 

registrado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, do grau de 

insalubridade e/ou de periculosidade a que será submetido o profissional 

contratado quando da execução do serviço.  

4.1.1.2.8.1. Nos postos de serviços odontológicos das unidades de saúde 

da PMDF, deverá ser cotado o adicional de insalubridade a ser pago 

aos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, na forma da legislação 

aplicável – CLT e Laudo Pericial atestando as condições de trabalho 

insalubre; 

4.1.1.2.8.2. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos 

limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego, assegura a percepção de adicional de 40% (quarenta por 

cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), segundo se 

classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo, respectivamente, 

conforme prevê o Artigo nº 192 da CLT, com referência ao “adicional 

de insalubridade”. Assim, foi solicitado junto à Secretaria de Estado de 

Saúde do Distrito Federal – SES-DF, que fosse elaborado laudo 

técnico-pericial com o objetivo de estabelecer o grau de insalubridade 

e de periculosidade das áreas clínicas das unidades de atendimento 

do DSAP/PMDF. 

4.1.1.2.8.3. A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES -

DF, por intermédio do Dr. Florêncio Sinzato, registro 14.248 – 

Ministério do Trabalho e Emprego realizou perícias e emitiu os laudos 

técnico-periciais constantes do anexo H deste termo. Essas perícias, 

somadas aos laudos técnico-periciais emitidos, tornam-se referência a 

fim de se definir previamente, de maneira clara e objetiva, o grau de 

insalubridade junto aos potenciais fornecedores dos serviços, antes 

mesmo da coleta dos orçamentos que indicarão o preço médio de 
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referência de tais serviços no mercado, aproximando a tomada de 

preços da realidade do mercado. 

4.1.1.2.8.4. A grande maioria dos ambientes clínicos das unidades de 

prestação de serviços odontológicos da PMDF, foram considerados 

como sendo de grau médio (ou nível 2) de insalubridade, ou seja, para 

efeito de cálculo do adicional de insalubridade dos funcionários da 

CONTRATADA, deverá ser considerado o grau 2 de insalubridade, o 

que representa a percepção de adicional de 20% (vinte por cento) 

sobre o salário normativo da categoria profissional. 

4.1.1.2.8.5. É certo que os ASB’s e TSB’s atuarão profissionalmente em 

alguns ambientes denominados “não críticos”, ou seja, onde há 

ausência de agentes insalubres, como recepções, por exemplo. 

Entretanto, pelo fato desses profissionais estarem submetidos a 

circunstâncias insalubres por tempo muito superior à metade da sua 

jornada de trabalho mensal, situação esta compatível ao 

enquadramento do item II do artigo 9º da Orientação Normativa 

SGP/MPOG de 18MAR2013, cuja cópia está inserida no laudo 

técnico-pericial complementar constante do anexo H deste termo, 

caracteriza-se uma habitualidade, que segundo estes laudos, para 

efeito de cálculo do adicional de insalubridade, deverá ser, também,  

considerado o grau médio de insalubridade.  

4.1.1.2.8.6. Os modelos de planilhas apresentados no anexo I deste 

termo, assim como as planilhas finais obtidas (anexo D deste termo) a 

partir dos orçamentos das empresas do setor (anexo E deste termo), 

seguiram a referência exposta nos itens 4.1.1.2.8.3 e 4.1.1.2.8.4, em 

relação à determinação do grau de insalubridade. 

4.1.1.2.8.7. É importante salientar que, o que define o grau de 

insalubridade de um ambiente é a presença de agentes insalubres ou 

a proximidade de áreas que possuem tais agentes. No caso das 

unidades de saúde, são os agentes biológicos os mais atuantes nessa 

determinação. 
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4.1.1.2.8.8. Por fim, segundo o laudo técnico-pericial constante do Anexo 

H deste termo, não foram detectadas no ambiente ocupacional, áreas 

que possam ser consideradas de periculosidade. 

 

4.1.1.2.9. DA DESCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS E DOS POSTOS DE TRABALHO: O serviço dos 

Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, objeto deste termo de referência, 

deverá ser executado nas dependências das Unidades de Atendimento 

Odontológico da PMDF, descritas e classificadas conforme Quadro 3 a 

seguir: 

 

UNIDADE DE 

ATENDIMENTO 

ODONTOLÓGICO 

AMBIENTE CLÍNICO 
Nº 

ASB 

Nº 

TSB 

POSTOS DE 

TRABALHO 

(Postos Clínicos  

Diários) 

GRAU DE 

INSALUBRID

ADE 

Anexo do Centro 

Médico da  Polícia 

Militar do Distrito 

Federal – Setor Policial 

Sul 

Central de Material 

Esterilizado - CME 
0 4 4 Médio 

Consultório 

Odontológico 1 

6 3 9 

Médio 

Consultório 

Odontológico 2 
Médio 

Consultório 

Odontológico 3 
Médio 
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Consultório 

Odontológico 4 
Médio 

Consultório 

Odontológico 5 
Médio 

Consultório 

Odontológico 6 
Médio 

Consultório 

Odontológico 7 - 

Odontopediatria 

Médio 

Consultório 

Odontológico 8 - 

Odontopediatria 

Médio 

Recepção 

Ausência de 

Agentes 

Insalubres 

Consultório Cirurgia 

Bucomaxilofacial do 

Centro Médico da 

Polícia Militar do 

Distrito Federal – Setor 

Policial Sul 

Consultório 

Odontológico 

1 1 2 

Médio 

Recepção 

Ausência de 

Agentes 

Insalubres 

Consultório de 

Radiologia 

Odontológica – Centro 

de Diagnóstico da 

Polícia Militar do 

Distrito Federal – Setor 

Sala de Radiologia 0 2 2 Médio 
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Policial Sul 

UNAMPRO - Unidades 

Avançadas Móveis de 

Prevenção 

Odontológica da Polícia 

Militar do Distrito 

Federal – 

Estacionamento base – 

Setor Policial Sul 

Consultório 1 – 

UNAMPRO Prefixo 

463 
1 1 2 

Médio 

Consultório 2 – 

UNAMPRO Prefixo 

463 

Médio 

Consultório 1 – 

UNAMPRO Prefixo 

464 
1 1 2 

Médio 

Consultório 2 – 

UNAMPRO Prefixo 

464 

Médio 

UNIDO – Unidade 

Descentralizada de 

Odontologia – 17ºBPM – 

Águas Claras 

Consultório 

Odontológico 

1 0 1 

Médio 

Recepção 

Ausência de 

Agentes 

Insalubres 

UNIDO – Unidade 

Descentralizada de 

Odontologia – 1ºBEsc – 

Águas Claras 

Consultório 

Odontológico 

1 1 2 

Médio 

Central de Material 

Esterilizado - CME 
Médio 

Recepção 

Ausência de 

Agentes 

Insalubres 

UNIDO – Unidade 

Descentralizada de 

Odontologia – 13º BPM 

– Sobradinho – DF 

Consultório 

Odontológico 1 
2 1 3 

Médio 

Consultório 

Odontológico 2 
Médio 
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Central de Material 

Esterilizado - CME 
Médio 

Recepção 

Ausência de 

Agentes 

Insalubres 

UNIDO – Unidade 

Descentralizada de 

Odontologia – 2º BPM – 

Taguatinga – DF 

Consultório 

Odontológico 1 

3 1 4 

Médio 

Consultório 

Odontológico 2 
Médio 

Consultório 

Odontológico 3 
Médio 

Recepção 

Ausência de 

Agentes 

Insalubres 

UNIDO – Unidade 

Descentralizada de 

Odontologia – 9º BPM – 

Gama – DF 

Consultório 

Odontológico 1 

2 1 3 

Médio 

Consultório 

Odontológico 2 
Médio 

Central de Material 

Esterilizado - CME 
Médio 

Recepção 

Ausência de 

Agentes 

Insalubres 

UNIDO – Unidade 

Descentralizada de 

Odontologia – CAEAp– 

Taguatinga – DF 

Consultório 

Odontológico 1 

3 3 6 

Médio 

Consultório 

Odontológico 2 
Médio 

Consultório 

Odontológico 3 
Médio 

Central de Material Médio 
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Esterilizado - CME 

Sala de Radiologia Médio 

Recepção 

Ausência de 

Agentes 

Insalubres 

UNIDO – Unidade 

Descentralizada de 

Odontologia – RPMon – 

Riacho Fundo – DF 

Consultório 

Odontológico 

1 1 2 

Médio 

Central de Material 

Esterilizado - CME 
Médio 

Recepção 

Ausência de 

Agentes 

Insalubres 

UNIDO – Unidade 

Descentralizada de 

Odontologia – 11º BPM 

– Samambaia – DF 

Consultório 

Odontológico 1 

2 1 3 

Médio 

Consultório 

Odontológico 2 
Médio 

Central de Material 

Esterilizado - CME 
Médio 

Recepção 

Ausência de 

Agentes 

Insalubres 

TOTAL 24 21 45 
 

Quadro 3: Descrição e classificação das áreas de execução dos serviços e dos postos de trabalho 

 

4.1.1.2.10. DA METODOLOGIA DE MENSURAÇÃO DO QUANTITATIVO DE 

PESSOAL A SER CONTRATADO: Cada auxiliar, geralmente, acompanha 

um profissional de saúde. Na PMDF, como cada profissional dentista 

possui carga horária diária de 6 horas em turnos distintos, cada auxiliar 

acaba por trabalhar com 2 dentistas por dia, pois o auxiliar ocupa um 

mesmo consultório, durante 8 horas diárias, caracterizando um posto de 
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trabalho bem definido. Ao mesmo tempo, alguns profissionais auxiliares 

trabalharão em áreas distintas da função específica de, propriamente, 

auxiliar diretamente o dentista, tais como Odontopediatria, Radiologia, 

Centrais de Material Esterilizado, dentre outros. Por estes motivos, a 

metodologia de aferição do quantitativo de auxiliares a serem contratados 

foi feita com base na disponibilidade de postos de trabalho, não havendo, 

portanto, outra unidade de medida possível neste caso.  

4.1.1.2.10.1. O Manual de Orientação para Preenchimento da Planilha de 

Custo e Formação de Preços do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, cuja cópia encontra-se no anexo J deste termo, 

orienta que, em casos de contratação de serviços continuados, deve-

se adotar uma unidade de medida que permita a mensuração dos 

resultados para o pagamento da CONTRATADA, e que elimine a 

possibilidade de remuneração com base na quantidade de horas de 

serviço ou por postos de trabalho, salvo quando houver inviabilidade 

da adoção do critério de aferição dos resultados, como no caso da 

presente contratação. Reforça ainda que, “quando ocorrer a adoção 

da unidade de medida por postos de trabalho, admite-se a 

flexibilização da execução da atividade ao longo do horário de 

expediente, vedando-se a realização de horas extras ou pagamento 

de adicionais não previstos nem estimados originariamente no 

instrumento convocatório”. Esta flexibilização, está devidamente 

prevista no item 4.1.1.2.12.1 deste Termo de Referência. 

4.1.1.2.11. DAS QUANTIDADES DE POSTOS DE TRABALHO NECESSÁRIAS: 

Considerando o número de postos de trabalho disponíveis (vide quadro 3 

acima), assim como, a estrutura física atual das Unidades de Atendimento 

Odontológico da Corporação, foi definido o quantitativo de postos de 

trabalho, a serem ocupados pelos Auxiliares em Saúde Bucal (ASB) e 

pelos Técnicos em Saúde Bucal (TSB), que poderão ser contratados. 

4.1.1.2.11.1. O número de postos de trabalho disponíveis para atuação de 

ASB’s e TSB’s, de acordo com o quadro 3 constante do item 4.1.1.2.9 
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acima que, por sua vez, foi baseado no ofício nº 126/ COPMDF, 

constante do anexo B deste termo, é de 45 (quarenta e cinco). Sobre 

esta demanda, para esta versão deste Termo de Referência, foi feita a 

devida adaptação dos postos de acordo com o planejamento e 

demanda atual, mantendo-se o número original de postos de trabalho. 

4.1.1.2.11.2. Em relação ao número de ASB’s e THD’s a serem 

contratados, alguns serviços clínicos e técnicos, necessitarão da 

atuação específica e especializada de TSB’s, tais como Cirurgia 

Bucomaxilofacial, Radiologia, Odontopediatria, Unidades Móveis 

(UNAMPRO) e Centrais de Material Esterilizado (CME). As 

quantidades e distribuição dos ASB’s e THD’s foram devidamente 

apresentadas no quadro 3 acima. 

 

4.1.1.2.11.3. A contratação, de forma contínua, objeto deste Termo de 

Referência, inclui, portanto, quantitativo final de 45 (quarenta e cinco) 

postos de trabalho, com a prestação de serviços de apoio técnico 

especializado de Auxiliares em Saúde Bucal (ASB) e de Técnicos em 

Saúde Bucal (TSB), constituídos em LOTE ÚNICO, de acordo com o 

quadro 4 a seguir: 

 

 

 

 

 
 

 

 

Q

uadro 4: Quantitativo final de postos de trabalho 

 

4.1.1.2.12. DA JORNADA, DOS TURNOS E HORÁRIOS DE PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS: Os serviços serão executados, preferencialmente, 

observando os seguintes pontos: 

 

Lote 

Único 

Item 
Quantidade de postos de 

trabalho 

Serviço de apoio técnico 

especializado 

1 24 Auxiliar em Saúde Bucal 

2 21 Técnico em Saúde Bucal 

TOTAL 45  
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4.1.1.2.12.1. Jornada de trabalho diurna de 44 (quarenta e quatro) horas 

semanais, sendo 08 (oito) horas/dia, de segunda à sexta-feira e, 04 

(quatro) horas aos sábados, ou em horários a serem definidos pelo 

gestor setorial da Unidade de Atendimento Odontológico. 

4.1.1.2.12.2. O horário de realização dos serviços de cada profissional será 

definido no momento da alocação no posto de trabalho e poderá ser 

alterado sempre que necessário, a critério da CONTRATANTE. 

4.1.1.2.12.3. É facultada à CONTRATANTE a reformulação dos dias de 

trabalho, dos horários de entrada e saída, a qualquer tempo, de 

acordo com as necessidades desta, mediante comunicação ao 

preposto da CONTRATADA, com antecedência mínima de 03(três) 

dias úteis, respeitando-se a jornada legal de trabalho para cada 

profissional. 

4.1.1.2.12.4. Se for necessário, e a critério da PMDF, poderá ser solicitada 

a execução dos serviços em dias e horários distintos dos 

estabelecidos neste Termo de Referência, desde que a necessidade 

seja comunicada previamente à CONTRATADA podendo, neste caso, 

haver compensação entre a carga horária semanal prevista no dissídio 

da categoria envolvida. 

4.1.1.2.13. DO CONTROLE DA ASSIDUIDADE DA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS: A fim de monitorar e fiscalizar os horários de entrada, saída, 

faltas, horas extras, etc, a CONTRATADA deverá utilizar-se de 

mecanismos legais para que o registro de ponto seja promovido com 

precisão. Para isto, deverá seguir a legislação abaixo relacionada e outras 

que vierem a ser instituídas. 

4.1.1.2.13.1. Fundamentação legal – Portaria MTE n.º 1.510/2009 de 

21AGO2009; Portaria MTE n.º 1.987 de 18AGO2010; Portaria MTE n.º 

373 de 25FEV2011; Portaria MTE n.º 1.752 DE 31AGO2011; Portaria 

MTE n.º 1.979 de 30SET2011; Portaria MTE n.º 2.686 de 27DEZ2011 

e Portaria INMETRO n.º 595, de 5DEZ2013.  

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria1510_2009.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria1510_2009.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria1510_2009.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portariamte1987_2010.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria-mte-1752-2011.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria-mte-1979-2011.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria-mte-1979-2011.htm
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4.1.1.2.14. DO RESPONSÁVEL TÉCNICO CIRURGIÃO-DENTISTA: A 

CONTRATADA deverá apresentar, no momento da contratação, um 

Responsável Técnico Cirurgião-Dentista (RTCD), legalmente registrado no 

órgão fiscalizador competente, comprovando o seu vínculo com a 

empresa, devendo assim, apresentar cópia do contrato de trabalho do 

técnico responsável, bem como a cópia do documento de registro no 

Conselho Profissional do técnico responsável. 

4.1.1.2.14.1. Ficará a cargo do responsável técnico: 

4.1.1.2.14.1.1. Realizar treinamentos dos profissionais, sempre que 

solicitados pela CONTRATANTE; 

4.1.1.2.14.1.2. Monitorar e acompanhar os trabalhos técnicos 

executados pelos auxiliares, técnicos e preposto; 

4.1.1.2.14.1.3. Orientar os profissionais técnicos ASB’s e TSB’s  e se 

responsabilizar pelos seus atos profissionais durante a vigência 

contratual. 

 

5. DOS CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 
5.1 DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DOS PREÇOS 

 

5.1.1 A elaboração da planilha de formação de preços para a contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de apoio técnico especializado de 

Auxiliares em Saúde Bucal (ASB) e de Técnicos em Saúde Bucal (TSB) com 

fornecimento de insumos e mão de obra, de acordo com o objeto do presente 

termo de referência, baseou-se na IN02/MPOG, alterada pela PN 07 MPOG e 

atualizada pela IN06/MPOG. Seu modelo é apresentado no anexo I deste termo. 

 

5.1.2 A memória de cálculo do modelo de planilha apresentado no deste Termo 
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anexo I consta do anexo K deste termo. 

 

5.1.3 Tendo em vista as peculiaridades da contratação ora proposta, e com base 

na especificação descrita no item 4 acima, foram adotadas as seguintes premissas 

na confecção da planilha de formação de preços: 

 

5.1.3.1 DA CONVENÇÃO COLETIVA – Para a elaboração da Planilha de 

Custo e Formação de Preço cujo modelo encontra-se no anexo I deste termo, 

tomou-se como referência os parâmetros apresentados na Convenção Coletiva 

da Categoria – SBH/SINDSAÚDE – 2018/2019, constante do anexo L deste 

termo, com período de vigência entre 1º de agosto de 2018 a 31 de agosto de 

2019, com data-base da categoria em 1º de setembro.  

5.1.3.1.1 No caso de omissão de referência para o balizamento 

percentual de alguns itens da planilha de formação de 

preços, foram adotados os percentuais determinados pela 

Convenção Coletiva 2018 – SINDISERVIÇOS-DF e seus 

termos aditivos, constante do anexo Z deste termo, com 

período de vigência entre 1º de janeiro de 2018 a 31 de 

dezembro de 2018. Tal Convenção coletiva, também se 

destina a serviços tercerizáveis, como os que integram o 

objeto deste termo de referência. 

5.1.3.2 DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA 

PLANLHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS – MPOG – 2011 – Outra 

importante referência utilizada para o balizamento de percentuais para a 

formação de preços e para a determinação de parâmetros de memória de 

cálculo para cada item da planilha foi o Manual de Orientação para 

Preenchimento da Planilha de Custo e Formação de Preços do Ministério do 
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Planejamento, Orçamento e Gestão, cuja cópia encontra-se no anexo J deste 

termo. 

 

5.1.3.3 DOS SALÁRIOS – A remuneração mensal para a prestação dos 

serviços profissionais a serem contratados para os postos de Auxiliar de Saúde 

Bucal (ASB) e Técnico de Saúde Bucal (TSB) deverá considerar o piso salarial 

ou salário normativo da categoria, mais os adicionais previstos em lei. De 

acordo com a Convenção Coletiva da Categoria – SBH/SINDSAÚDE – 

2018/2019, constante do anexo L deste termo, o salário normativo para o posto 

de Auxiliar de Saúde Bucal (ASB), compatível com a categoria de auxiliares de 

laboratório e similares, é de R$ 997,50 (novecentos e noventa e sete reais e 

cinquenta centavos) e, para o posto de Técnico de Saúde Bucal (TSB), 

compatível à categoria de profissionais técnicos (laboratório, gesso e higiene), é 

de R$ 1.029,00 (Hum mil e vinte e nove reais). Estas referências salariais 

normativas foram devidamente lançadas nos cabeçalhos das Planilhas de 

Custo e Formação de Preço, cujos modelos encontram-se no anexo I deste 

termo. É importante frisar que o salário base (ou a remuneração) a ser definido 

no processo licitatório nunca poderá ser inferior ao salário normativo (piso 

salarial) disposto na convenção coletiva da categoria. Além disto, para a atual 

contratação, os empregados deverão ser considerados MENSALISTAS, para 

facilitar e permitir o julgamento do preço correto. 

 

5.1.3.4 DA JORNADA DE TRABALHO – Conforme descrito no item 

4.1.1.2.12.1, a jornada de trabalho máxima é de 44 (quarenta e quatro) horas 

semanais no período diurno. A fim de convencionar este trabalho, a 

nomenclatura a ser adotada para essa jornada de trabalho nos modelos das 

planilhas constantes dos anexos I e nas planilhas e orçamentos constantes dos 
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anexos D e E, será “44 D”. 

 

5.1.3.5 DO QUANTITATIVO DE POSTOS DE TRABALHO – De acordo com o 

quadro 4 constante do item 4.1.1.2.11.3 deste termo, a contratação a ser 

promovida a partir deste termo de referência, poderá ser de 45 (quarenta e 

cinco) postos de trabalho, sendo 24 (vinte e quatro) postos para Auxiliares de 

Saúde Bucal (ASB’s) que irão trabalhar em áreas consideradas de grau médio 

ou grau 2 (dois) de insalubridade, denominados “AGI2” e, 21 (vinte e um) 

postos de trabalho para Técnicos de Saúde Bucal (TSB’s), que também irão 

trabalhar em áreas consideradas de grau médio ou grau 2 (dois) de 

insalubridade, denominados “TGI2”. 

 

5.1.3.6 DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: Conforme citado no item 

4.1.1.2.8.8, segundo o laudo técnico-pericial constante do anexo H deste termo, 

não foram detectadas no ambiente ocupacional, áreas que possam ser 

consideradas de periculosidade, não havendo, portanto, a percepção de 

adicional de periculosidade nas atividades e postos a serem contratados. Além 

disso, o adicional de insalubridade exclui o adicional de periculosidade e vice 

versa. Como o serviço objeto da contratação condiz com as atividades e 

operações insalubres constantes da NR-15 da Portaria Nº 3.214 de 8 de junho 

de 1978 e, ao mesmo tempo, não condiz com as atividades e operações 

perigosas constantes da NR-16 da Portaria Nº 3.214 de 8 de junho de 1978, 

será considerado para o cálculo presente o adicional de insalubridade. 

 

5.1.3.7 DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Ao analisar os critérios de 

exposição eventual (ou esporádica), habitual e permanente constantes do artigo 

9º da Orientação Normativa nº 6 da Secretaria de Gestão Pública do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 18MAR2013, cuja cópia está 

inserida no laudo técnico-pericial complementar constante do anexo H deste 
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termo; as rotinas estabelecidas no “Manual de Orientações Técnicas de 

Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do 

DSAP/PMDF”, constante do anexo F deste termo e; o estabelecido nos laudos 

técnico-periciais constantes do anexo H deste termo, chegou-se à seguinte 

definição sobre os graus de insalubridade para cada posto de trabalho: 

 

 

5.1.3.7.1 A atividade de apoio técnico especializado a ser 

desenvolvida pelos Auxiliares de Saúde Bucal, denominados “AGI2 44D” e 

Técnicos de Saúde Bucal, denominados “TGI2 44D”, em circunstâncias ou 

condições insalubres por tempo igual ou superior à metade da jornada de 

trabalho mensal, caracteriza-se pela exposição habitual dos servidores a 

agentes biológicos insalubres, sendo enquadrada como de Grau de 

Insalubridade Médio ou “2”, de acordo com o item II do Art. 9º da Orientação 

Normativa (ON) SGP/MPOG de 18MAR2013 e a Norma Regulamentadora (NR) 

No - 15 no seu Anexo No 14: Atividades e Operações Insalubres –  Agentes 

Biológicos – Insalubridade de Grau Médio.  Isso lhes assegura a percepção de 

um adicional de 20% (vinte por cento), incidente sobre o piso salarial ou salário 

normativo da categoria fixado pela Convenção Coletiva da Categoria – 

SBH/SINDSAÚDE – 2016/2017, cuja cópia consta do anexo L deste termo. 

 

5.1.3.7.2 Assim, segue abaixo o quadro 5, com os percentuais de 

insalubridade para cada posto de trabalho: 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

Posto 

Grau de 

Insalubridade 

(GI) 

Jornada 
Nomenclatura 

Adotada 

% do 

SNC(1) 
Fundamentação legal 
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Quadro 5: Definição Prévia do Grau de Insalubridade 

 

5.1.3.8 DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS. 

5.1.3.8.1 DOS FERIADOS CONSIDERADOS PARA BASE DE CÁLCULO 

DOS APROVISIONAMENTOS: De acordo com o Decreto nº 38.835 de 31 de 

janeiro de 2018 (anexo M deste Termo), para a base de cálculos, foram 

considerados 273 dias produtivos no ano, em razão dos 92 dias não são 

trabalhados no ano de 2018. Dias não trabalhados: 52 dias representados pelo 

descanso semanal remunerado (domingos), acrescentado de 26 dias de férias (os 

domingos já foram considerados no repouso semanal), somados a 14 dias de 

feriados. (o feriado de 28 de outubro: Dia do Servidor Público – Art. 278, da Lei 

Complementar nº 840 de 23DEZ2011, ocorrerá num domingo e por isto, não foi 

considerado na contagem de feriados) 

5.1.3.8.2  Assim, foram considerados os seguintes feriados: 1° de janeiro – 

Confraternização Universal – Lei Federal nº. 662 de 06 de abril de 1949; 12 de 

fevereiro: Carnaval (ponto facultativo); 13 de fevereiro: Carnaval (ponto facultativo); 

14 de março: Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas); 30 de 

março: Paixão de Cristo (feriado nacional); 21 de abril: Aniversário de Brasília e 

Tiradentes - feriado local e nacional, respectivamente; 1º de maio: Dia Mundial do 

Trabalho (feriado nacional) - Lei Federal 662, de 06/04/1949; 31 de maio: Corpus 

Christi (ponto facultativo); 7 de setembro: Independência do Brasil (feriado 

ASB Médio (2) 44 D AGI2 44D 20% NR-15, Anexo 14 

(Riscos Biológicos) e  Art. 

9º ON SGP/MPOG de 

18MAR2013 

TSB Médio (2) 44 D TGI2 44D 20% 

Notas:  

(1) SNC = Salário Normativo da Categoria Fixado pela CCT SBH/SINDSAÚDE – 2015/2016. 
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nacional) - Lei Federal 662, de 06/04/1949; 12 de outubro: Nossa Senhora 

Aparecida, padroeira do Brasil (feriado nacional) - Lei Federal 6.802, 30/06/1980; 2 

de novembro: Finados (feriado nacional); 15 de novembro: Proclamação da 

República (feriado nacional); 30 de novembro: Dia do Evangélico (feriado local) e 

25 de dezembro – Natal (feriado nacional) – Lei Federal 662, de 06/04/1949. 

 

5.1.3.8.3 DO TRANSPORTE – R$ 10,00/Dia – Valor do trecho de ida e 

volta ao trabalho. É um benefício advindo da lei e convenção, parcela de natureza 

não remuneratória. A CONTRATADA fornecerá o vale-transporte aos empregados, 

de uma única vez, e a cada 30 (trinta) dias, conforme previsto em lei. 

5.1.3.8.3.1 Fica estabelecido neste Termo de Referência o custo 

de R$ 5,00 (cinco reais) para ir e mesma importância para o retorno, totalizando R$ 

10,00 (dez reais) por dia de trabalho. O valor de R$ 5,00 (cinco reais) foi obtido a 

partir do valor da passagem dos trechos que ligam as Cidades-Satélites até o 

Plano Piloto (Linha Metropolitana 2 - ligação longa), onde estão a maioria das 

Unidades de Atendimento Odontológico da PMDF, de acordo com o Decreto Nº 

37.940, de 30DEZ2016, cuja cópia consta do anexo N deste termo. Esse valor 

deverá ser adequado pela empresa caso o funcionário necessite de transporte 

adicional para sua chegada até o seu posto de trabalho. Nos períodos de 

afastamento ou falta do empregado ao serviço por qualquer motivo, este não 

receberá o vale-transporte correspondente aos dias de suas ausências, só 

podendo os mesmos ser descontados na entrega daqueles relativos ao mês 

seguinte. 

5.1.3.8.3.2 Memória de cálculo – Para o cálculo da média dos 

dias trabalhados, foram considerados os dados apresentados no item 5.1.3.8.1, 

que diz respeito aos dias efetivamente trabalhados, retirando-se 52 dias de 

descanso semanal (domingos), 26 dias de férias e 14 dias de feriados. Assim, 

obteve-se o número de 273 dias trabalhados. Este número, dividido pelo número 
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de meses do ano (12), gera a média mensal dos dias trabalhados de 22,75, de 

acordo com o quadro 6 a seguir: 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – MÉDIA MENSAL DOS DIAS TRABALHADOS 

Descrição Nº 

Dias de Descanso Remunerado - Domingos 52 

Dias de Férias Remuneradas, descontando-se os domingos 26 

Feriados 14 

TOTAL 92 

Dias Trabalhados/Ano - 2017 273 

Número de meses/Ano - 2017 12 

MÉDIA MENSAL DOS DIAS TRABALHADOS 22,75 

Quadro 6: Transporte – Média Mensal dos Dias Trabalhados 

 

5.1.3.8.3.2.1 O valor final deste item da planilha deve 

ser obtido multiplicando-se o valor diário (ida e volta) de trabalho (R$10,00), 

multiplicado pela média dos dias trabalhados pelo empregado (22,75), menos o 

desconto de participação do funcionário de, no máximo, 6%(seis por cento), de 
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acordo com o os quadros a seguir: 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – CUSTOS DAS PASSAGENS 

Categoria 
Valor 

Unitário 

Dias de 

Trabalho 

VT/Dia (Ida 

e Volta) 
Custo Total 

AGI2 44D 
R$ 5,00 22,75 2 R$ 227,50 

TGI2 44D 
R$ 5,00 22,75 2 R$ 227,50 

Quadro 7: Transporte – Custo das Passagens 

 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – DESCONTO DE VALE-TRANSPORTE 

Categoria Base de Cálculo Desconto Valor 

AGI2 44D 
R$ 997,50 6% R$ 59,85 

TGI2 44D 
R$ 1.029,00 6% R$ 61,74 
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Quadro 8: Transporte – Desconto de Vale-Transporte 

 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – CUSTO EFETIVO DO VALE TRANSPORTE 

Custo Total 
Base de Cálculo – 

Custo Total VT 
Desconto Custo Efetivo 

AGI2 44D 
R$ 227,50 R$ 59,85 R$ 167,65 

TGI2 44D 
R$ 227,50 R$ 61,74 R$ 165,76 

Quadro 9: Transporte – Custo Efetivo 

 

5.1.3.8.3.2.2 Entende-se que a base de cálculo para 

desconto do vale-transporte compreenderá o salário-base (ou a remuneração) do 

empregado. 

5.1.3.8.3.3 Fundamentação Legal – A CONTRATADA fica 

obrigada a conceder o vale-transporte, instituído pela Lei nº. 7.418/85, com a 

alteração da Lei nº. 7.619/87.  

 

5.1.3.8.4 DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – R$ 18,00/Dia – Valor da 

alimentação que ocorre durante a jornada diária de trabalho. É um benefício 

advindo da lei e convenção, parcela remuneratória. 

5.1.3.8.4.1 De acordo com a Convenção Coletiva da Categoria – 
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SBH/SINDSAÚDE – 2018/2019, anexo L deste termo, fica estabelecido neste 

Termo de Referência que a CONTRATADA concederá a cada 30 (trinta) dias aos 

seus empregados, e de uma única vez, nos dias efetivamente trabalhados, o auxilio 

alimentação, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) por dia trabalhado, sem ônus 

para o trabalhador. A presente parcela não integra os salários, por não ter caráter 

de contraprestação de serviços. O pagamento do auxílio-alimentação será efetuado 

através de tíquete/cartão alimentação e/ou pecúnia. Nos períodos de afastamento 

ou falta do empregado ao serviço por qualquer motivo, este não receberá o vale 

alimentação correspondente aos dias de suas ausências, só podendo os mesmos 

ser descontados na entrega daqueles relativos ao mês seguinte. 

5.1.3.8.4.2 Memória de cálculo – Valor unitário da alimentação x 

média dos dias trabalhados pelo empregado = Auxílio Alimentação.  
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MEMÓRIA DE CÁLCULO – MÉDIA MENSAL DOS DIAS TRABALHADOS 

Descrição Nº 

Dias de Descanso Remunerado – Domingos 52 

Dias de Férias Remuneradas, descontando-se os domingos 26 

Feriados 14 

TOTAL 92 

Dias Trabalhados/Ano - 2017 273 

Número de meses/Ano - 2017 12 

MÉDIA MENSAL DOS DIAS TRABALHADOS 22,75 

Quadro 10: Auxílio Alimentação – Média Mensal dos Dias Trabalhados 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – CUSTO EFETIVO VALE-ALIMENTAÇÃO 

Categoria Valor Unitário 
Dias de 

Trabalho 
Custo Efetivo 

AGI2 44D 
R$ 18,00 22,75 R$ 409,50 

TGI2 44D 
R$ 18,00 22,75 R$ 409,50 
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Quadro 11: Auxílio Alimentação – Custo Efetivo 

 

5.1.3.8.5 DA ASSISTÊNCIA MÉDICA, FAMILIAR E AUXÍLIO 

ODONTOLÓGICO – R$ 139,00:  

5.1.3.8.5.1 PLANO DE SAÚDE – R$ 139,00 – De acordo com a 

Lei nº 4.799, de 29 de março de 2012, que instituiu a obrigatoriedade do 

fornecimento de plano de saúde aos funcionários das empresas prestadoras de 

serviço contratadas pela Administração Pública direta e indireta no âmbito do 

Distrito Federal e com a Convenção Coletiva 2018/2018 – SINDISERVIÇOS-DF, 

cuja cópia encontra-se no anexo Z deste termo, fica estabelecido que a 

CONTRATADA deverá contratar um plano de saúde/assistência médica 

ambulatorial, para todos os seus empregados efetivos, no valor mensal de R$ 

139,00 (cento e trinta e nove reais), sem ônus para o empregado, limitado ao 

quantitativo máximo de 45 (quarenta e cinco) postos de trabalho previsto no quadro 

4 do item 4.1.1.2.11.3 deste termo. Tal plano deverá compreender consultas, 

exames e internações emergenciais, obedecendo à regulamentação específica da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – para sua operacionalização. 

5.1.3.8.5.1.1  A contratação de plano de saúde/ 

assistência médica ambulatorial junto a uma empresa especializada/operadora 

(devidamente registrada na ANS), deverá ser executada diretamente pela 

CONTRATADA, podendo ser feito um contrato único que inclua este benefício e o 

auxílio odontológico citado no item a seguir. Tal contratação, deverá ser 

acompanhada pelo fiscal do contrato (representante da DPGC/DSAP), pelo gestor 

do contrato ou seu substituto (nomeados pela PMDF) e representante do pessoal 

auxiliar/técnico que irá prestar o serviço objeto deste termo de referência, a fim de 

que seja respeitado o valor mínimo de referência de R$ 139,00 para cada 

funcionário, ou seja, que seja efetivamente contratado um plano de saúde com 

base no valor aqui arbitrado e que atenda satisfatoriamente os funcionários da 
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CONTRATADA. 

5.1.3.8.5.1.2 A CONTRATADA deverá comprovar 

mensalmente, até o dia 5 de cada mês, junto à PMDF, através de nota fiscal gerada 

pela empresa de plano de saúde/assistência médica, o montante repassado para 

tal fim no mês anterior, para que possa receber o pagamento referente a este mês 

anterior, no mês presente. 

5.1.3.8.5.1.3 Juntamente com a nota fiscal de serviços, 

a CONTRATADA entregará ao gestor do contrato e à DPGC/DSAP, representante 

do DSAP/PMDF, a relação dos empregados beneficiados, em arquivo eletrônico e 

em meio físico, devidamente assinada. 

5.1.3.8.5.1.4 O benefício, plano de saúde, pelo seu 

caráter assistencial não integra a remuneração do trabalhador em nenhuma 

hipótese, conforme §5º do artigo nº 458 da Lei Nº 13.467, DE 13 JUL2017. 

 

5.1.3.8.5.2 DO AUXÍLIO ODONTOLÓGICO – R$ 9,90 – De 

acordo com a Convenção Coletiva 2018/2018 – SINDISERVIÇOS-DF , cuja cópia 

encontra-se no anexo Z deste termo, fica convencionado que a CONTRATADA 

pagará o valor de R$ 9,90 (cinco reais), mensalmente, a uma empresa 

especializada/operadora, por empregado efetivado e diretamente ativado na 

execução dos seus contratos de prestação de serviços, limitado ao quantitativo 

máximo de 45 (quarenta e cinco) postos de trabalho previsto no quadro 4 do item 

4.1.1.2.11.3 deste termo.  

5.1.3.8.5.2.1 A contratação de auxílio odontológico 

junto a uma empresa especializada/operadora (devidamente registrada na ANS),  

deverá ser executada diretamente pela CONTRATADA, podendo ser feito um 

contrato único que inclua este benefício e o plano de saúde/assistência médica 

citado no item anterior. Tal contratação, deverá ser acompanhada pelo fiscal do 

contrato (representante da DPGC/DSAP), pelo gestor do contrato ou seu substituto 
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(nomeados pela PMDF) e representante do pessoal auxiliar/técnico que irá prestar 

o serviço objeto deste termo de referência, a fim de que seja respeitado o valor de 

referência de R$ 9,90 para cada funcionário. 

5.1.3.8.5.2.2 A CONTRATADA deverá comprovar 

mensalmente, até o dia 5 de cada mês, junto à PMDF, através de nota fiscal gerada 

pela empresa de plano de saúde/auxílio odontológico, o montante repassado para 

tal fim no mês anterior, para que possa receber o pagamento referente a este mês 

anterior, no mês presente. 

5.1.3.8.5.2.3 Juntamente com a nota fiscal de serviços, 

a CONTRATADA entregará ao gestor do contrato e à DPGC/DSAP, representante 

do DSAP/PMDF, a relação dos empregados beneficiados, em arquivo eletrônico e 

em meio físico, devidamente assinada. 

5.1.3.8.5.2.4 O benefício auxílio odontológico, pelo seu 

caráter assistencial não integra a remuneração do trabalhador em nenhuma 

hipótese, conforme §5º do artigo nº 458 da Lei Nº 13.467, DE 13 JUL2017. 

 

5.1.3.8.6 DO AUXÍLIO CRECHE – Consiste em um auxílio para que a 

mãe possa manter o seu filho em local apropriado, recebendo assistência, 

enquanto ela estiver em atividade laboral.  A sua inclusão na planilha deverá 

observar disposição prévia em Acordos, Convenções ou Sentenças Normativas em 

Dissídios Coletivos. Como a CCT SBH/SINDSAÚDE 2018-2019 (anexo L deste 

termo) e a Convenção Coletiva 2018/2017 – SINDISERVIÇOS-DF não prevêem a 

concessão desse benefício, este item não será remunerado à CONTRATADA, nem 

previsto nos cálculos e orçamentos constantes, respectivamente, dos anexos D e E 

deste termo. 

 

5.1.3.8.7 DO SEGURO DE VIDA, INVALIDEZ E FUNERAL – R$ 1,50 – De 
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acordo com a Convenção Coletiva 2018/2018 – SINDISERVIÇOS-DF, cuja cópia 

encontra-se no anexo Z deste termo, a empresa CONTRATADA deverá contratar 

junto à Seguradora/Corretora Especializada, Apólice de Seguro de Vida e Auxílio 

Funeral no valor mensal de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por empregado 

efetivo, limitado ao quantitativo máximo de 45 (quarenta e cinco) postos de trabalho 

previsto no quadro 4 do item 4.1.1.2.11.3.  

5.1.3.8.7.1 A referida apólice de seguro deverá garantir o 

pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de Seguro de Vida 

mais R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) a título de Auxílio Funeral em caso de 

morte do funcionário, de acordo com as condições firmadas com a Seguradora 

contratada. 

5.1.3.8.7.2 A CONTRATADA será responsável pelo pagamento 

diretamente à Seguradora, bem como deverá manter os funcionários informados 

quanto ao benefício. 

5.1.3.8.7.3 A CONTRATADA deverá comprovar mensalmente, até 

o dia 5 de cada mês, junto à PMDF, através de nota fiscal gerada pela empresa 

seguradora, o montante repassado para o pagamento de seguro de vida, invalidez 

e funeral no mês anterior, para que possa receber o pagamento referente a este 

mês anterior, no mês presente. 

5.1.3.8.7.4 Juntamente com os valores referidos destinados para 

a Seguradora/Corretora, a CONTRATADA entregará ao fiscal do contrato, 

representante do DSAP/PMDF, a relação dos funcionários efetivos, que receberam 

o benefício em questão, em arquivo eletrônico e em meio físico, devidamente 

assinada. 

5.1.3.8.7.5 O benefício seguro de vida, invalidez e funeral, pelo 

seu caráter assistencial não integra a remuneração do trabalhador em nenhuma 

hipótese, conforme previsão do artigo 458 da CLT, consolidada pela Lei Nº 13.467, 

DE 13 JUL2017. 
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5.1.3.8.8 DOS OUTROS BENEFÍCIOS – Não há previsão de outros 

benefícios na CCT SBH/SINDSAÚDE 2018-2019, cuja cópia encontra-se no anexo 

L deste termo. 

 

5.1.3.9 DOS INSUMOS DIVERSOS: As quantidades estimadas para os insumos 

(uniformes e EPI’s) foram definidas a partir da confecção do PGRSO, cuja 

versão mais atualizada, encontra-se no anexo G deste termo. 

5.1.3.9.1 DOS UNIFORMES E EPI’S – O levantamento de custos dos 

uniformes e EPI’s, inclui todos os itens que os compõem, inclusive as despesas 

com frete. As quantidades estimadas, inclusive, incluem uniformes e EPI’s de 

reserva para substituição imediata, em caso de necessidade. 

5.1.3.9.1.1 Sendo de uso obrigatório, a CONTRATADA fornecerá 

gratuitamente aos seus empregados o uniforme necessário, considerando-se o uso 

normal do mesmo, de acordo com o quadro 1 do item 4.1.1.1.1 deste termo, pelo 

menos 02 (dois) uniformes completos e um par de sapatos ou tênis, renovados de 

06 (seis) em 06 (seis) meses.  

5.1.3.9.1.2 Para os uniformes, as quantidades mensais foram 

obtidas a partir da seguinte memória de cálculo: {[(24 AGI2 44D + 21 TGI2 44D + 

15% de Funcionários Substitutos (8 ASB’s e/ou TSB’s)) x quantidade de unidades 

por semestre - 2 ou 1, dependendo do item)] x número de semestres  ao ano} / 12 

(nº de meses ao ano), de acordo com quadro 1 do item 4.1.1.1.1 deste termo.  

5.1.3.9.1.3 A especificação dos uniformes (constante do quadro 1 

do item 4.1.1.1.1 deste termo) e EPI’s (constante do quadro 2 do item 4.1.1.2.9 

deste termo) deve ser seguida em todos seus detalhes pela CONTRATADA, pois a 

qualidade dos produtos deverá ser a máxima possível, por se tratar de serviço com 

grau de insalubridade médio (grau 2). É importante frisar que o método de 

utilização dos EPI’s descrito no item 16 do "Manual de Orientações Técnicas de 
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Limpeza, Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF – 

2013", anexo F deste termo, deverá ser levado em conta pela equipe de trabalho. A 

descrição dos uniformes apresenta-se no quadro 1 do item 4.1.1.1.1 deste termo e 

na aba nº 2 da planilha cujo modelo é apresentado no anexo I deste termo. 

5.1.3.9.1.4 A CONTRATADA fornecerá aos seus empregados os 

equipamentos de proteção individual necessários ao trabalho, de acordo com as 

Normas Regulamentadoras, para uso exclusivo em serviço, respondendo o 

empregado pelo não uso do EPI e quando, por sua culpa ou dolo devidamente 

comprovados, ocorrer extravio dos bens sob sua guarda ou danos decorrentes da 

utilização para fins estranhos ao serviço, ficando convencionado que nesses casos, 

o desconto em folha do valor integral do prejuízo causado, até o limite legal 

estabelecido. De acordo com a Lei Nº 13.467, DE 13 JUL2017, fica o ASB ou TSB 

contratado, responsável pela lavagem e higienização das peças de uniforme e EPI, 

exceto quando houver a necessidade de uso de produto especial. 

5.1.3.9.1.5 Foi obtido o valor de R$ 29,17 (vinte e nove reais e 

dezessete centavos) mensal/posto de trabalho (planilha do anexo D deste termo), 

adotando-se como parâmetro o preço médio praticado no mercado, a partir dos 

orçamentos apresentados no anexo E deste termo.  

 

5.1.3.10 DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS: São os custos de mão de 

obra decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária, estimados em função 

das ocorrências verificadas na empresa e das peculiaridades da contratação. 

5.1.3.10.1 As contribuições sociais do empregador e do empregado 

incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho destinam-se 

ao custeio da seguridade social, financiada por toda a sociedade, de forma direta e 

indireta, nos termos da lei, com recursos dos orçamentos da seguridade social da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das contribuições 

sociais do empregador e  do empregado (art. 195 inciso I alínea “a” da Constituição 
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Federal). As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) optantes 

pelo Simples Nacional, nos termos do art. 13 §3º da Lei Complementar nº 

123/2006, ficam dispensadas do pagamento das contribuições instituídas pela 

União, tais como, SESI, SESC, SENAI, SENAC, INCRA, Salário Educação, SEST, 

SENAT, SEBRAE e SESCOOP. 

 

5.1.3.10.2 DO INSS – 0% ou 20% – Trata-se da contribuição a cargo da 

CONTRATADA, destinada à Seguridade Social de 20% sobre o total das 

remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos 

segurados que lhe prestem serviços, destinados a retribuir o trabalho. Se a 

empresa CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional é isenta. 

Fundamentação Legal – Art. 22, inciso I da Lei nº 8.212/91.  

 

5.1.3.10.3 DO SESI ou SESC – 0% ou 1,5% – Contribuições sociais 

destinadas ao Serviço Social do Comércio (SESC) e ao Serviço Social da Indústria 

que compõem a Guia da Previdência Social (GPS).  As contribuições destinadas ao 

SESI, SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE são chamadas de contribuições de 

terceiros, porque tais contribuições não ficam com a União, ou seja, são 

repassadas para cada um dos órgãos pertencentes ao sistema “S”. Incidência: 

1,50%. Se a empresa CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional é isenta. 

Fundamentação legal – Art. 3º, Decreto-Lei 9.853/1946, Art. 30 da Lei n° 8.036/90 e 

Art. 1° da Lei n° 8.154/90. Art. 240 da Constituição Federal. 

 

5.1.3.10.4 DO SENAI ou SENAC – 0% ou 1% – Contribuição destinada ao 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI e Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial – SENAC. Incidência: 1,00 % (CCT SINDISERVIÇOS 

2016-2016). Se a empresa CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional é 

isenta. Fundamentação legal – Decreto-Lei n° 2.318/86. 
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5.1.3.10.5 DO INCRA – 0% ou 0,20% – Contribuição destinada ao 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.  O art. 15 da Lei 

Complementar nº 11, de 25 de maio de 1971 estabeleceu a alíquota de 0,20% para 

o INCRA. Incide sobre a folha de pagamento dos empregados e paga pelo 

empregador, de acordo com o seu FPAS. Incidência: 0,20 %. Se a empresa 

CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional é isenta. Fundamentação legal – 

Art. 1°, inciso I do Decreto-Lei n° 1.146/1970, Lei Complementar nº 11/71. 

 

5.1.3.10.6 DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – 0% ou 2,50% – Contribuição 

social destinada financiar a educação básica nos termos da Constituição Federal. 

Incidência: 2,50 %. Se a empresa CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional 

é isenta. Fundamentação legal – Art. 3°,  inciso I do Decreto n° 87.043/1982, Art. 15 

– Lei nº 9.424/96,  Art. 1º  § 1º - Decreto Nº 6.003/2006, Art. 212  § 5º  da 

Constituição Federal. Súmula Nº 732  do STF. 

 

5.1.3.10.7 DO FGTS – 8 % – Consiste em um fundo de garantia para o 

trabalhador em razão do tempo de serviço laborado. É um direito do trabalhador 

garantido pela Constituição Federal. Incidência: 8,00%. Não há isenção da 

contribuição para quem é optante pelo Simples Nacional. Trata-se de uma 

Contribuição Fundiária e não um encargo social propriamente dito. Fundamentação 

legal – Art. 15, Lei nº 8.036/1990, Inciso III Art. 7°, Constituição Federal/1988.  

 

5.1.3.10.8 DO SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO – 0% ou 3% – SAT x 

FAP – Contribuição destinada a custear benefícios concedidos em razão do grau 

de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do 

trabalho. O regime em que há a incidência da alíquota adicional para custear a 

aposentadoria especial é chamado de Riscos Ambientais do Trabalho (RAT). Na 
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planilha constante dos anexos D e I, foi adotado o percentual máximo, com SAT de 

3%, seguindo orientação do Decreto nº 2.173, de março de 1997, que obriga as 

empresas pagarem a alíquota de 3% (risco grave) sem que se leve em 

consideração o percentual de empregados que realmente exercem funções de 

risco. Se a empresa CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional é isenta. 

Fundamentação legal – Art. 22, inciso II, alíneas “b” e “c” da Lei nº 8.212/91, 

Decreto nº 6.042/2007, Decreto nº 2.173, de março de 1997, Decreto nº 

6.957/2009, Anexo da Resolução MPS/CNPS nº 1.316, de 31 de maio de 2010, 

Súmula nº 351 – STJ. Decreto nº 3.048/99, Decreto nº 2.173, de março de 1997. 

 

5.1.3.10.9 DO SEBRAE – 0% ou 0,60% – Contribuição social repassada 

ao Serviço Brasileiro de apoio à Pequena e Média Empresa – SEBRAE – destinado 

a custear os programas de apoio à pequena e média empresa.  A Lei  nº 8.029/90 

alterado pela Lei nº 8.154/90 estabeleceu que a partir de 1993 as alíquotas dessa 

contribuição passava de 0,3% (três décimos por cento). Desta forma, como o 

percentual é de 0,3% para cada uma das entidades e a empresa está vinculada à 

pelo menos duas (SESC e SENAC ou SESI e SENAI), o percentual é de 0,6% (seis 

décimos por cento).  A contribuição ao SEBRAE é um adicional às contribuições do 

SESC, SENAC, SESI  e SENAI (§ 3º do art. 8º da Lei n° 8.029/90). Incidência: 0,60 

%. Fundamentação legal: Lei n° 8.029/90, alterado pela Lei n° 8.154/90. 

 

5.1.3.10.10 DO 13º SALÁRIO – 8,33% – Corresponde à gratificação 

natalina. É um direito do trabalhador garantido pela Constituição, portanto, é uma 

gratificação compulsória a ser arcada pela empresa CONTRATADA. Tem natureza 

salarial e é uma provisão trabalhista condicionada a frequência.  

5.1.3.10.10.1 Pode-se determinar a provisão mensal 

considerando que na duração do contrato de 12 meses o empregado tem 1 mês de 

férias e labora em 11 meses. Desse modo a provisão mensal pode ser obtida pelo 
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cálculo: (1/12) x 100 = 8,33%. Corresponde ao valor da remuneração mensal 

percebida no mês de dezembro.  

5.1.3.10.10.2 Pagamento do décimo terceiro salário – Deverá 

ser efetuado em duas parcelas: a primeira metade é paga mês de julho. A segunda 

metade é paga até o dia 18 de dezembro, e equivale à remuneração do mês de 

dezembro, compensando-se (subtraindo-se) a importância paga na primeira 

parcela, sem nenhuma correção monetária. O empregado também poderá requerer 

o décimo terceiro no mês de janeiro do correspondente ano, por ocasião de suas 

férias, e equivale à metade do salário do empregado no mês anterior ao do 

pagamento. Sobre a primeira metade do 13º salário paga até 30 de novembro não 

incide a contribuição previdenciária. Tal contribuição incidirá quando do pagamento 

da segunda parcela. A incidência da contribuição ocorrerá sobre o valor total a título 

de 13º salário, sendo calculado em separado na tabela. 

5.1.3.10.10.3 Décimo terceiro proporcional – O empregado 

tem direito ao décimo terceiro salário proporcional aos meses trabalhados no ano, 

em caso de extinção do contrato, nos seguintes casos: na dispensa sem justa 

causa; na dispensa indireta; pelo término do contrato a prazo determinado; pela 

aposentadoria; pela extinção da empresa CONTRATADA e; pelo pedido de 

demissão. Nos casos de demissão com justa causa, o empregado perde o direito à 

percepção do décimo terceiro salário proporcional.  Se porventura ele já tenha 

recebido a primeira parcela. A lei autoriza a compensação desse valor com 

qualquer crédito trabalhista, tais como saldo de salário e férias vencidas.  No caso 

de culpa recíproca o empregado receberá 50 % do valor do décimo terceiro salário 

nos termos da Súmula N º 14 – TST: O décimo terceiro salário sofre a incidência do 

FGTS e das contribuições previdenciárias. 

5.1.3.10.10.4 Fundamentação Legal: Art. 7º, inciso VIII, 

Constituição Federal de 1988, art. 1° a 3°, Lei nº 4.090/1962, parágrafo único e, art. 

1º Lei nº 7.787/1989. 
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5.1.3.10.11 DO ADICIONAL DE FÉRIAS – 2,98% – Acréscimo legal 

equivalente a 1/3 do salário normal, devido no exercício do direito a férias. 

5.1.3.10.11.1  O item Férias (sem o respectivo adicional) está 

contemplado no submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente. 

5.1.3.10.11.2  Abono de Férias - A Constituição Federal, em seu 

art. 7º, inciso XVII, prevê que as férias sejam pagas com adicional de, pelo menos, 

1/3 (um terço) da remuneração do mês. Assim, a provisão para atender as 

despesas relativas ao abono de férias corresponde a: (1/3)*(5/56) x 100 = 2,98%. 

5.1.3.10.11.3  Fundamentação Legal: Art. 7º, inciso VIII, 

Constituição Federal de 1988 e Estudos do CNJ Resolução nº 98/2009. 

 

5.1.3.10.12 DA INCIDÊNCIA DO SUBMÓDULO 4.1 SOBRE O 13º 

SALÁRIO – Consiste na aplicação do percentual do submódulo 4.1 sobre o valor 

encontrado para o 13º salário somado ao adicional de férias. 

 

5.1.3.10.13 DO AFASTAMENTO MATERNIDADE – 0,02% – Consiste em 

um direito constitucional garantido à mulher, especialmente à gestante. É uma 

provisão trabalhista referente à frequência, condicionada a evento. Deve ser 

comprovada a substituição onerosa da empregada.  

5.1.3.10.13.1 O custo final do afastamento maternidade é 

calculado a partir do custo efetivo do afastamento maternidade, do número de 

meses de licença maternidade, do percentual de mulheres no tipo de serviço e do 

número de ocorrências de maternidade. A memória de cálculo adotada para esta 

contratação para a provisão do afastamento maternidade é: [(5/30/12/100) x 0,015 

x 100] x 100 = 0,02%. 

5.1.3.10.13.2 No afastamento por maternidade, o INSS 
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reembolsa o salário da pessoa licenciada, conforme art. 30 da INRFB Nº 900/2008. 

Entretanto, continuam sendo contados os demais encargos, como férias, adicional 

de férias, 13º salário, encargos previdenciários, FGTS, bem como benefícios como 

a assistência médica. É obrigatória, portanto, sua composição de custos na planilha 

constantes dos anexos D e I. 

5.1.3.10.13.3 Fundamentação legal – Arts. 6° e 201, 

Constituição Federal/1988, art. 392, CLT.  

 

5.1.3.10.14 DA INCIDÊNCIA DO SUBMÓDULO 4.1 SOBRE 

AFASTAMENTO MATERNIDADE – Consiste na aplicação do percentual obtido no 

submódulo 4.1 sobre o valor encontrado para o salário maternidade.  

 

5.1.3.10.15 DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO – 0,42% – O Aviso Prévio é 

composto pelo custo de aviso prévio indenizado e do custo de aviso prévio 

trabalhado e respectiva multa do FGTS. O aviso prévio indenizado ocorre quando a 

rescisão do contrato se dá imediatamente, ou seja, sem a comunicação de aviso.  

5.1.3.10.15.1 Segundo o MPOG e a CCT 

SINDISERVIÇOS/DF 2018-2018, o percentual do aviso prévio indenizado é de 0,42 

%, percentual este resultante da memória de cálculo [(1/12) x 0,05] x 100 = 0,42%. 

De acordo com levantamento efetuado pelo MPOG em diversos contratos, cerca de 

5% do pessoal é demitido pelo empregador, antes do término do contrato de 

trabalho. 

5.1.3.10.15.2 Fundamentação Legal: Art. 477 e 487 da CLT; Inc. 

XXI, Art 7º da CF; Jurisprudência - TCU (Acórdão 2.217/2010 – Plenário) e; 

Estudos do CNJ Resolução nº 98/2009. 
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5.1.3.10.16 DA INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO 

INDENIZADO – 0,03% – Segundo o Manual de Orientação para Preenchimento da 

Planilha de Custo e Formação de Preços – MPOG – 2011, constante do anexo J 

deste termo, e a CCT SINDISERVIÇOS/DF 2018-2018, anexo Z deste termo, deve-

se aplicar o percentual do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado. Assim, o 

percentual da Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado a ser aplicado é 

resultante da memória de cálculo (8% x 0,42%) = 0,03%. 

5.1.3.10.16.1 Fundamentação Legal: Jurisprudência – TCU 

(Acórdão 2.217/2010 – Plenário - vide apêndice pág. 52). 

 

5.1.3.10.17 DA MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO – 5% 

– Corresponde ao valor da multa do FGTS indenizado mais a contribuição social 

sobre o FGTS que incide sobre a alíquota do FGTS aplicado sobre o custo de 

referência do aviso prévio indenizado. O item 9 do anexo VII da IN 06/MPOG de 

23DEZ2013 estabelece o valor percentual de 5% para multa do FGTS do aviso 

prévio indenizado e aviso prévio trabalhado. 

5.1.3.10.17.1 Fundamentação Legal – IN 06/MPOG de 

23DEZ2018, Art. 18 § 1º da Lei nº 8.036/90 com redação dada pela Lei nº 9.491/97 

e Art. 1º da Lei Complementar Nº 110/2001. 

 

5.1.3.10.18 DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO – 0,29 % – Quando o 

empregado é comunicado (aviso prévio) da futura rescisão, denomina-se aviso 

prévio trabalhado e, portanto, com relação a esse período, são pagos normalmente 

os salários e sobre esses incidem as contribuições previdenciárias. 

5.1.3.10.18.1 Memória de Cálculo – Segundo a Convenção 

CCT SINDISERVIÇOS/DF 2018-2018, onde 100 % equivale ao salário integral; 30 
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é o número de dias referentes ao aviso prévio, 7 é número de dias de aviso prévio 

a que o empregado tem direito a se ausentar, 12 é número de meses da vigência 

do contrato e 0,02 corresponde ao percentual do pessoal que é demitido nessa 

situação, o cálculo dessa provisão corresponde a: {[(7/30) / 12] x 0,02} x 100 = 

0,04%. 

5.1.3.10.18.2 Fundamentação legal – Art. 488 da CLT. 

 

5.1.3.10.19 DA INCIDÊNCIA DO SUBMÓDULO 4.1 SOBRE AVISO 

PRÉVIO TRABALHADO – Para o cálculo desse campo aplica-se o percentual (%) 

do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado. 

 

5.1.3.10.20 DA MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO – 

0,01% – Esse campo corresponde ao valor da multa do FGTS trabalhado mais a 

contribuição social sobre o FGTS, que incide sobre a alíquota do FGTS aplicado 

sobre o custo de referência do aviso prévio trabalhado.  

5.1.3.10.20.1 Memória de Cálculo – Segundo a Convenção 

CCT SINDISERVIÇOS/DF 2018-2018, teremos FGTS Trabalhado x Alíquota FGTS 

x Aviso Prévio Trabalhado. 

5.1.3.10.20.2 Fundamentação legal – Lei Complementar nº 

110/2001 de 29 de Junho de 2001; Art. 18 § 1º da Lei nº 8.036/90 com redação 

dada pela Lei nº 9.491/97. Jurisprudência: Resolução CNJ 98/2010. 

 

5.1.3.10.21 DAS FÉRIAS: Segundo o item 9 do anexo VII da IN 06/MPOG 

de 23DEZ2013 e a CCT SINDISERVIÇOS/DF 2018-2018, o valor para composição 

do custo de reposição do profissional ausente, no que diz respeito a Férias e ao 

Terço Constitucional de Férias é de 12,10%.  
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5.1.3.10.21.1 Férias: Consiste em um afastamento por 30 dias 

sem prejuízo da remuneração após cada período de 12 meses de vigência do 

contrato. É direito constitucional do trabalhador. As Férias são o exemplo clássico 

de interrupção de contrato de trabalho, sem prejuízo da remuneração, da contagem 

do tempo de serviço para todos os fins e os depósitos do FGTS e recolhimentos 

previdenciários. As Férias representam um direito irrenunciável do trabalhador, por 

se tratar de um período de descanso para a conservação de sua saúde física e 

mental, razão pela qual ele não pode abrir mão. Para o empregado ter direito às 

férias, há necessidade de cumprir o período aquisitivo correspondente a 12 meses 

de vigência de contrato conforme dispõe o art. 130 da CLT.  

5.1.3.10.21.1.1 O pagamento ocorre conforme 

preceitua o artigo 129 e o inciso I, artigo 130, do Decreto-Lei nº 5.452/43 – CLT.  

5.1.3.10.21.1.2 Aplicam-se às férias os seguintes 

princípios: Anualidade – todo empregado tem direito a férias anuais, após 12 

meses de efetivo tempo de serviço; Remunerabilidade – durante as férias é 

assegurado o direito à percepção da remuneração integral, como se o mês fosse 

de trabalho; Continuidade – busca manter o maior número de dias de descanso, 

razão pela qual o fracionamento é limitado pela lei; Irrenunciabilidade – é vedado 

ao trabalhado vender integralmente suas férias, contudo apenas parte das férias 

poderá ser convertida em pecúnia; Proporcionalidade – a duração das férias será 

proporcional as ausências do empregado. 

5.1.3.10.21.1.3 O empregado perde o direito às 

férias nos seguintes situações: a) no caso de afastamento decorrente de 

concessão pelo INSS de auxílio doença, previdenciário ou acidentário quando o 

afastamento ultrapassar (06) seis meses, contínuos ou descontínuos. Na contagem 

desse período não se consideram os primeiros 15 dias de afastamento do 

empregado, pois estes são pagos pela empresa e não pelo INSS; b) se o 

empregado deixar o emprego e não for readmitido pela mesma empresa dentro dos 

60 dias, perderá o direito à contagem do período anterior que ficou incompleto 
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conforme dispõe o art. 133, inciso I da CLT; c) quando houver concessão de 

licença remunerada por período superior a 30 dias. (art. 133, inciso II da CLT); d) 

se o empregado deixar de trabalhar com percepção e salários, por mais de 30 dias, 

em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa; e) se o 

empregado tiver mais de 32 faltas injustificadas no período de 12 meses. 

5.1.3.10.21.1.4 Quando o empregado perde o 

direito às férias, tem início nova contagem de período aquisitivo com seu retorno ao 

serviço conforme preceitua o art. 133 § 3º da CLT. Não obstante as faltas 

injustificadas implicarem redução do período de férias é proibida a permuta de dia 

de falta por dia de férias.  

5.1.3.10.21.1.5 Os atrasos ou saídas 

injustificadas não prejudicam o direito às férias, pois não são consideradas faltas 

ao serviço. 

5.1.3.10.21.1.6 Não serão computadas como falta 

ao serviço, para efeitos de concessão de férias, as ausências do empregado 

decorrentes de: a. faltas justificadas previstas no art. 473 da CLT; b. licença 

maternidade ou aborto não criminoso; c. auxílio doença ou acidente de trabalho 

concedido pelo INSS, se não ultrapassar 6 meses; d. de suspensão preventiva 

para responder inquérito administrativo ou prisão preventiva, quando for julgado 

improcedente a denúncia ou absolvido; e. nos dias em que não tenha havido 

serviço; f. outras faltas abonadas pela empresa, ou seja, em que não tenha havido 

desconto do respectivo salário. 

5.1.3.10.21.1.7 A incidência da contribuição 

previdenciária sobre remuneração das férias ocorrerá no mês a que elas se 

referirem, mesmo quando pagas antecipadamente na forma da legislação 

trabalhista (§ 14 do art. 214 do Decreto 3.048/99 – Regulamento da Previdência 

Social). As férias são pagas (02) dois dias antes do período em que o empregado 

vai gozá-la (art. 145 da CLT). Mesmo que as férias sejam pagas dois dias antes do 

gozo do empregado, devem ser consideradas em relação ao mês a que se 
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referirem. 

5.1.3.10.21.1.8 Duração das Férias – As férias 

dos empregados em geral são contadas em dias corridos, sendo o período de gozo 

depende da assiduidade do empregado, sofrendo diminuição na proporção das 

faltas injustificadas. O quadro a seguir apresenta a duração das férias conforme o 

número de faltas injustificadas do empregado no período aquisitivo nos termos do 

art. 130 da CLT. 

Nº de faltas injustificadas Duração do período de férias 

Até 5 30 dias corridos 

De 6 a 14 24 dias corridos 

De 15 a 23 18 dias corridos 

De 24 a 32 12 dias corridos 

Acima de 32 Nenhum dia de férias 

   Quadro 12: Duração de Férias conforme número de faltas 

injustificadas 

 

5.1.3.10.21.1.9 O período de férias é computado 

como tempo de serviço do empregado na empresa para todos os efeitos. 

5.1.3.10.21.1.10 Férias proporcionais – São 

aquelas cujo período aquisitivo (12 meses) não está completo no momento da 

rescisão. Observado o disposto no art. 147 da CLT, o empregado com menos de 12 

meses de serviço tem direito as férias proporcionais nas seguintes hipóteses: a) 
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dispensa sem justa causa; b) dispensa indireta; c) término do contrato a prazo 

determinado; d) extinção da empresa. Nos casos de dispensa direta e de extinção 

da empresa, o empregado não concorre com culpa para a cessação do contrato. 

Nos termos do art. 146 da CLT, o empregado sempre terá direito ao pagamento das 

férias proporcionais, exceto em uma única hipótese: a dispensa com justa causa. 

Nos casos em que o empregado solicita o pedido de demissão, ele também terá 

direito às férias proporcionais conforme entendimento firmado na Súmula 261 do 

TST. Nos casos em que houver rescisão por culpa recíproca do empregado e 

empregador, o empregado fará jus a 50% (cinquenta por cento) das férias 

proporcionais (art. 484 da CLT). Nesse caso, a Súmula 14 do TST não faz distinção 

entre período com mais de 12 meses ou com ou menos de 12 meses de serviço do 

empregado. Nas férias proporcionais o valor a ser pago corresponde a 1/12 por 

mês do período aquisitivo. No caso de fração superior a 14 dias conta-se como um 

mês para todos os efeitos. 

5.1.3.10.21.1.11 Férias vencidas – São aquelas 

cujo período aquisitivo já foi completado e que não foram concedidas ao 

empregado. O empregador tem o prazo de 12 meses seguintes para concedê-las. 

As férias vencidas são direito adquirido pelo empregado. São devidas em todas as 

hipóteses de dispensa: com justa causa, sem justa causa, na aposentadoria, no 

pedido de demissão, na dispensa indireta, etc, e ainda no término do contrato de 

trabalho com prazo determinado, desde que, tenha duração superior a 12 meses. 

5.1.3.10.21.1.12 Férias indenizadas – 

Correspondem às férias concedidas após o prazo de que trata o art. 134 da CLT, 

ou seja, as férias não concedidas, por ato do empregador, em um só período, nos 

12 (doze) meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o 

direito. As férias indenizadas, sejam vencidas ou proporcionais, são devidas com o 

adicional de um terço constitucional. Não incidem os encargos sociais e 

previdenciários sobre férias indenizadas porque estas são consideradas verbas 

indenizatórias. As férias e o respectivo adicional constitucional correspondem às 
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férias ordinárias concedidas nos prazos determinados pela legislação vigente. 

Portanto, incidem os encargos sociais previdenciários, inclusive sobre o abono 

constitucional.  

5.1.3.10.21.1.13 Fundamentação Legal – Art. 214 

§ 4º do Decreto nº 3.048/99, Art. 28 § 9º, alínea “d” da Lei nº 8.212/91, art. 134 e 

137 da CLT, Súmula nº 7 – TST, Súmula Nº 81 – TST). 

5.1.3.10.21.1.14 Adicional de Férias: É um 

direito do trabalhador, garantido na Constituição, ao gozar férias anuais 

remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. 

5.1.3.10.21.1.15 A Constituição Federal, em 

seu art. 7º, inciso XVII, prevê que as férias sejam pagas com adicional de, pelo 

menos, 1/3 (um terço) da remuneração do mês. É uma provisão trabalhista 

referente à frequência. 

5.1.3.10.21.1.16 Fundamentação Legal e 

Jurisprudência – Art. 7º, incisos VIII e XVII da Constituição Federal; Estudos do 

CNJ – Resolução nº 98/2009. 

 

5.1.3.10.22 AUSÊNCIA POR DOENÇA – 1,66% – Custo relacionado à 

ausência do profissional pelos dias não trabalhados em virtude de enfermidade, 

ficando a CONTRATADA obrigada em fazer a sua substituição conforme cláusulas 

contratuais celebradas. É uma cobertura previdenciária custeada parte pelo 

empregador, parte pela previdência. 

5.1.3.10.22.1 Percentual e Memória de cálculo – o artigo 131, inciso 

III, da CLT, onera a empresa com até 15 (quinze) ausências do empregado por 

motivo de acidente ou doença atestada pelo INSS; Esta parcela refere-se aos dias 

em que o empregado fica doente e a CONTRATADA deve providenciar sua substi-

tuição. A CCT SINDISERVIÇOS/DF 2018-2018 e o MPOG adotaram 5,96 dias, 

conforme consta do memorial de cálculo do MP, devendo-se converter esses dias 
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em mês e depois dividi-lo pelo número de meses no ano. Assim, o cálculo dessa 

provisão corresponde a:  [(5,56/30)/12] x 100  = 1,66%. 

5.1.3.10.22.2 Fundamentação Legal: Inciso III, Art. 131; Inciso I, Art. 

201 e Art. 476 da CLT; Inciso I, Art. 18 e Artigos 59 a 63 da Lei nº 8.213/1991; 

Acórdão 1753/2008 – Plenário TCU.  

 

5.1.3.10.23 LICENÇA PATERNIDADE – 0,02% – Corresponde ao custo 

de ausência do trabalhador no período de 5 (cinco) dias corridos iniciados na data 

de nascimento da criança e com previsão constitucional. É uma provisão trabalhista 

referente a frequência, condicionada a evento. Deve ser comprovada a substituição 

do empregado. 

5.1.3.10.23.1 Percentual e Memória de cálculo: De acordo com o IBGE, 

nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no período de um ano. Desta forma, a 

provisão para este item corresponde a: {[(5/30) / 12] x 0,15} x 100 = 0,02%.  

5.1.3.10.23.2 Fundamentação legal: Art. 7º, inciso XIX da Constituição 

Federal/1988; § 1º, Art. 10, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – 

ADCT.  

 

5.1.3.10.24 AUSÊNCIAS LEGAIS – 1,66% – Ausências previstas na 

legislação vigente compostas por um conjunto de casos em que o funcionário pode 

se ausentar sem perda remuneração. É uma provisão trabalhista referente a 

frequência, só será devida se o empregado for substituído. Usualmente, ocorre na 

contratação por postos de serviço. 

5.1.3.10.24.1 Percentual e Memória de cálculo: [(5,96/30)/12] x 100 = 

1,66%. 

5.1.3.10.24.2 A previdência repõe esse custo ao empregador, que 

pode utilizar este valor para pagar o substituto do funcionário faltante, sem 
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necessitar de custos adicionais. Como o salário e encargos sociais são pagos pela 

anualidade não há que se falar em ônus ao empregador. 

5.1.3.10.24.3 Fundamentação Legal: Art. 131, 473 e 822 da CLT e Art. 

5º da Lei 605/49. 

 

5.1.3.10.25 AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO – 0,03% – 

Custo referente aos 15 (quinze) primeiros dias em que o empregado não pode 

exercer suas atividades devido a algum acidente de trabalho e a empresa 

CONTRATADA tem o dever de remunerá-lo. Após esse período a incumbência 

desse ônus é do INSS.  

5.1.3.10.25.1 Percentual e Memória de cálculo: O artigo 27 do Decreto 

nº 89.312, de 23/01/84, obriga o empregador a assumir o ônus financeiro pelo 

prazo de 15 dias, no caso de acidente de trabalho previsto no art. 131 da CLT. De 

acordo com os números mais recentes apresentados pelo Ministério da Previdência 

de Assistência Social, baseados em informações prestadas pelos empregadores, 

por meio da GFIP, 0,78% (zero vírgula setenta e oito por cento) dos empregados se 

acidentam no ano. Assim a provisão corresponde a: {[(15/30) / 12] x 0,0078} x 100 

= 0,03%.  

5.1.3.10.25.2 Fundamentação Legal: Artigo 27 do Decreto nº 89.312, 

de 23/01/84; Art. 131 inciso III e Art. 201 inciso I da CLT; Art. 18 ao 21 da Lei nº 

8.213, de 14 de julho de 1991; Art. 30 ao 32 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 

1999; MP 664/2014 – Art. 60. 

 

5.1.3.10.26 OUTROS (ESPECIFICAR) – Consiste nos custos 

relacionados às ausências não previstas anteriormente. Geralmente essas faltas ou 

ausências estão previstas em Acordos ou Convenções Coletivas como, por 

exemplo, para reunião da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 
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5.1.3.10.27 INCIDÊNCIA DO SUBMÓDULO 4.1 SOBRE O CUSTO DE 

REPOSIÇÃO – Para o cálculo desse campo aplica-se o percentual (%) do 

submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS sobre o Custo de Reposição do 

Profissional Ausente. 

 

5.1.3.11 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO – CITL: 

 

5.1.3.11.1 CUSTOS INDIRETOS – Seu percentual incide sobre a soma dos 

módulos 1, 2, 3 e 4 – São os custos envolvidos na execução contratual decorrentes dos 

gastos da CONTRATADA com sua estrutura administrativa, organizacional e 

gerenciamento de seus contratos, tais como as despesas relativas a: a) funcionamento e 

manutenção da sede, tais como aluguel, água, luz, telefone, o Imposto Predial Territorial 

Urbano – IPTU, dentre outros; b) pessoal administrativo; c) material e equipamentos de 

escritório; d) supervisão de serviços;  e) seguros. Os custos indiretos são calculados 

mediante incidência de um percentual sobre o somatório da remuneração, benefícios 

mensais e diários, insumos diversos, encargos sociais e trabalhistas. Baseado no valores 

utilizados pelo TCU nas suas últimas contratações (Acórdão TCU 1.753/2008-Plenário), 

fica estabelecido que o percentual máximo dos custos indiretos a serem contratados a 

partir deste Termo de Referência será de 5%, já que não existe referência específica para 

serviços de apoio técnico. 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS 

SUBSEÇÃO DE PREGÕES   

EDITAL DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 31/2018 – PMDF 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
 

 

 

 

 

“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

 

LUCRO – É o ganho decorrente da exploração da atividade econômica, calculado 

mediante incidência percentual sobre a remuneração, benefícios mensais e diários, 

insumos diversos, encargos sociais e trabalhistas e custos indiretos. De acordo com o 

MPOG, em estudo desenvolvido durante a formatação da IN02/2008, fica estabelecido 

que o valor percentual limite de lucro dos serviços a serem contratados será de 6,79% 

antes do imposto de renda (LAIR). Segue demonstração no quadro 13, a seguir:USTOS 

INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO – CITL(1) 

SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 

ESPECIALIZADO 
CITL - % CITL - % 

Tributos Sobre a Receita 

PIS 

COFINS 

ISS 

Lucro Presumido 

0,65% 

3,00% 

5,00% 

Lucro Real 

1,65% 

7,60% 

5,00% 

Total Tributos 8,65% 14,25% 

Lucro e Custos Indiretos 

Custo Indireto 

LAIR(2) 

 

5,00% (percentual máximo) 

6,79% (percentual máximo) 

 

5,00% (percentual máximo) 

6,79% (percentual máximo) 

Total LCI 11,79% (percentual máximo) 11,79% (percentual máximo) 

Percentual do CITL 20,44 % (percentual máximo) 26,04 % (percentual máximo) 
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NOTAS: 

(1) Conceito Similar ao de Benefícios e Despesas Indiretas ou BDI; 

(2) LAIR: Lucro Antes do Imposto de Renda. 

Quadro 13: Demonstrativo CITL 

 

5.1.3.11.1.1 No Módulo V –  Custos Indiretos, Tributos e Lucro – CITL 

– das planilhas estimativas constantes dos anexos D e I, foi considerado o LCI 

(Lucros e Custos Indiretos) que engloba o lucro, as despesas administrativas e 

operacionais (Acórdão nº 325/2007). Os licitantes deverão apresentar, 

acompanhando sua proposta, memória de cálculo do CITL ou BDI, de acordo 

com modelo do quadro 13 acima. 

5.1.3.11.1.2 Fundamentação legal – Jurisprudência - TCU (Acórdão 

592/2010 - Plenário); Jurisprudência – TCU (Acórdão nº 1.319/2010-2ª 

Câmara); Jurisprudência - TCU (Acórdão nº 1.696/2010 - 2ª); Jurisprudência - 

TCU (Acórdão nº 1.442/2010 - 2ª Câmara); Jurisprudência - TCU (Acórdão nº 

1.597/2010 - Plenário). 

5.1.3.11.1.3 Para fins de legislação do imposto de renda, o lucro pode 

ser real, presumido ou arbitrado. Sua tipologia é descrita a seguir:  

5.1.3.11.1.3.1 Lucro real – Para fins da legislação do 

imposto de renda, a expressão lucro real significa o próprio lucro tributável, 

distinguindo-se do lucro líquido apurado contabilmente. De acordo com o art. 

247 do RIR/1999, lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado 

pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela 

legislação fiscal.  A determinação do lucro real será precedida da apuração do 

lucro líquido de cada período de apuração com observância das leis 

comerciais. O lucro real será determinado a partir do lucro líquido do período 
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de apuração obtido na escrituração comercial (antes da provisão para o 

imposto de renda) e demonstrado no “LAIR”, observando-se que: 1) Serão 

adicionados ao lucro líquido: a) os custos, despesas, encargos, perdas, 

provisões, participações e quaisquer outros valores deduzidos na apuração do 

lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam dedutíveis 

na determinação do lucro real (exemplo: resultados negativos de equivalência 

patrimonial, custos e despesas não dedutíveis); b) os resultados, rendimentos, 

receitas e quaisquer outros valores não incluídos na apuração do lucro líquido 

que, de acordo com a legislação tributária, devam ser computados na 

determinação do lucro real (exemplo: ajustes decorrentes da aplicação dos 

métodos dos preços de transferência, lucros auferidos por controladas e 

coligadas domiciliadas no exterior); 

5.1.3.11.1.3.2 Lucro presumido – Podem optar pelo regime 

de tributação de lucro presumido as pessoas jurídicas: a) cuja receita bruta 

total tenha sido igual ou inferior a R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de 

reais), no ano calendário anterior, ou a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 

reais) multiplicado pelo número de meses em atividade no ano-calendário 

anterior; e b) que não estejam obrigadas à tributação pelo lucro real em função 

da atividade exercida ou da sua constituição societária ou natureza jurídica; 

5.1.3.11.1.3.3 Lucro arbitrado – O arbitramento de lucro é 

uma forma de apuração da base de cálculo do imposto de renda utilizada pela 

autoridade tributária ou pelo contribuinte. É aplicável pela autoridade tributária 

quando a pessoa jurídica deixar de cumprir as obrigações acessórias relativas 

à determinação do lucro real ou presumido, conforme o caso. Quando 

conhecida a receita bruta, e, desde que ocorrida qualquer das hipóteses de 

arbitramento previstas na legislação fiscal, o contribuinte poderá efetuar o 

pagamento do imposto de renda correspondente com base nas regras do lucro 

arbitrado. 

5.1.3.11.2 TRIBUTOS – São os valores referentes ao recolhimento de impostos 
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e contribuições. Os tributos são calculados mediante incidência de um 

percentual sobre o faturamento, conforme estabelecido pela legislação vigente.   

5.1.3.11.2.1 DOS TIPOS DE REGIMES DE TRIBUTAÇÃO – As 

empresas são tributadas pelos seguintes regimes de tributação: lucro real, 

lucro presumido ou ainda pelo regime unificado de Tributação, denominado 

Simples. 

5.1.3.11.2.1.1 Regime de Tributação com base no Lucro 

Real - O Regime de Tributação com base no Lucro Real tem como base de 

cálculo o imposto sobre a renda apurada segundo registros contábeis e fiscais 

efetuados sistematicamente de acordo com as leis comerciais e fiscais.  

5.1.3.11.2.1.2 Regime de Tributação com base no Lucro 

Presumido – Podem optar pelo Regime de Tributação com base no Lucro 

Presumido as pessoas jurídicas: a) cuja receita bruta total tenha sido igual ou 

inferior a R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), no ano-

calendário anterior, ou a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) multiplicado 

pelo número de meses em atividade no ano-calendário anterior (Lei nº 10.637, 

de 2002, art. 46); e b) que não estejam obrigadas à tributação pelo lucro real 

em função da atividade exercida ou da sua constituição societária ou natureza 

jurídica.  

5.1.3.11.2.1.3 Regime de Tributação – SIMPLES – 

Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições – 

Microempresas – ME’s e Empresas de Pequeno Porte – EPP’s. O SIMPLES 

consiste em um regime especial unificado de arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

instituído pela Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  

5.1.3.11.2.1.3.1 O Simples Nacional implica no 

recolhimento mensal dos seguintes tributos na forma do art. 13 da Lei 

Complementar nº 123/2006: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – 

IRPJ; Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, observado o disposto no 
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inciso XII do § 1º deste mesmo artigo 13 da Lei Complementar nº 123/2006; 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social – COFINS, observado o disposto no 

inciso XII do § 1º deste mesmo artigo 13 da Lei Complementar nº 123/2006; 

Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1º 

deste mesmo artigo 13 da Lei Complementar nº 123/2006; Contribuição 

Patronal Previdenciária – CPP para Seguridade Social, a cargo da pessoa 

jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,exceto no 

caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às 

atividades de prestação de serviços referidas no § 5º-C do art. 18 da Lei 

Complementar nº 123/2006 (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 

2008); Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 

de Comunicação – ICMS; Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS.  

5.1.3.11.2.1.3.2 As microempresas e 

empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas 

do pagamento das demais contribuições instituídas pela União, tais como SESI 

ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, SEBRAE conforme 

expressa previsão legal contida no art. 13, § 3 º da Lei Complementar 

123/2006. 

5.1.3.11.2.1.3.3 Nem todas as 

microempresas ou empresas de pequeno porte poderão recolher os impostos e 

contribuições na forma do Simples, como por exemplo, as empresas que 

exercem atividade de cessão ou locação de mão de obra1. As vedações ao 

ingresso no Simples Nacional estão previstas no art. 17 da Lei Complementar 

                                                           
1 Entende-se por cessão de mão de obra a colocação à disposição da empresa ou órgão CONTRATANTE, 
em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços contínuos, relacionados 
ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio 
de trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974. (art.115 Instrução Normativa RFB 
nº 971, de 13 de novembro de 2009. 
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123/2006. Tal vedação impede a participação dessas empresas, in casu, em 

procedimento de licitação tendo em vista sua irregularidade fiscal. 

5.1.3.11.2.1.3.4 A cessão e a locação de 

mão-de-obra de ASB, TSB, telefonista, recepcionista, digitador e motorista são 

atividades vedadas aos optantes pelo Simples Nacional, ainda que realizadas 

em conjunto com cessão e locação de mão de obra de vigilância, limpeza e 

conservação. 

5.1.3.11.2.1.3.5 As vedações previstas no 

caput do art.17 da LC 123/2006 não se aplicam às pessoas jurídicas que se 

dediquem exclusivamente às atividades referidas nos §§ 5ºB a 5ºE do art. 18 

da Lei Complementar 123/2006, ou as exerçam em conjunto com outras 

atividades que não tenham sido objeto de vedação no mesmo caput. Não se 

incluem nas vedações, por exemplo, as empresas que prestam serviços de 

vigilância, limpeza ou conservação desde que não exerçam em conjunto com 

outras atividades vedadas. 

5.1.3.11.2.1.3.6 As empresas optantes pelo 

Simples nos casos de prestação de serviços observarão às disposições 

constantes da tabela do Anexo IV da Lei Complementar N° 123/2006, quanto 

às alíquotas e base de cálculo. As alíquotas são determinadas em função da 

Receita Bruta nos últimos 12 meses ou de forma proporcional em caso de 

empresa em início de atividade. 

5.1.3.11.2.1.3.7 A análise sobre os regimes 

de tributação, lucro real e presumido, incluindo o regime especial de 

arrecadação de tributos e contribuições das empresas optantes pelo Simples, 

exigirá da administração discernimento quanto à correta interpretação da 

legislação aplicável ao caso concreto, sem que se perca o foco do objetivo da 

licitação é selecionar a proposta mais vantajosa. 

5.1.3.11.2.2 Os tributos que normalmente integram a composição 

dos tributos nos serviços com dedicação exclusiva de mão de obra são PIS, 
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COFINS e ISS. O IRPJ e a CSLL não devem integrar a composição da Planilha 

de Custo conforme entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão 

1.319/2010 – 2 ª Câmara, Acórdão 1.696/2010 – 2 ª Câmara, Acórdão 

1.442/2010 – 2 ª Câmara, Acórdão 1.597/2010 – Plenário). No modelo de 

planilha de custos devem ser informados os tributos federais, estaduais (ou 

distritais) e municipais, no que couber. 

5.1.3.11.2.3 DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 

5.1.3.11.2.3.1 PIS – 0%, 0,65% ou 1,65% – Programa 

de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

Contribuintes: são contribuintes do PIS segundo as regras vigentes as pessoas 

jurídicas de direito privado de fins lucrativos e as que lhes são equiparadas 

pela legislação do Imposto de Renda. Base de Cálculo: a base de cálculo da 

contribuição é a receita bruta mensal, assim entendida a totalidade das receitas 

auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela 

exercida e a classificação contábil adotada para as receitas (art. 1º da Lei nº 

10.637, de 30 de dezembro de 2002). Alíquota: A alíquota do PIS é de 0,65% 

para empresas sob o regime de lucro presumido e 1,65% para empresas sob o 

regime de lucro real. Estas alíquotas não valem para as empresas aderentes 

ao Simples Nacional, conforme Lei Complementar nº 123/2006. 

5.1.3.11.2.3.2 COFINS – 0%, 3,00% ou 7,60% – 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: a base de cálculo da 

COFINS é composta pela totalidade das receitas auferidas pela pessoa 

jurídica, independentemente da atividade exercida e da classificação contábil 

das receitas. Alíquota: 3,00% para empresas sob o regime de lucro presumido 

e 7,60% para empresas sob o regime de lucro real. Estas alíquotas não valem 

para as empresas aderentes ao Simples Nacional, conforme Lei Complementar 

nº 123/2006. 

5.1.3.11.2.4 DOS TRIBUTOS DISTRITAIS: 

5.1.3.11.2.4.1 ISS – 5% – Imposto sobre Serviço 
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Alíquota: Na composição dos valores limites para os serviços de limpeza foi 

adotada a alíquota vigente na maior parte das capitais brasileiras, que é de 5%. 

 

5.1.3.11.3 DA RESERVA TÉCNICA – São os custos decorrentes de 

substituição de mão de obra quando da ocorrência de atrasos ou faltas que não 

sejam amparadas por dispositivo legal. Para fins da contratação derivada deste 

termo de referência, a reserva técnica deverá ser evitada e substituída pela real 

ocorrência das substituições.  

 

5.2 DAS RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA O PREENCHIMENTO DA PLANILHA 

5.2.1 O licitante deverá apresentar sua proposta obedecendo ao piso salarial fixado 

na Convenção Coletiva da Categoria – SBH/SINDSAÚDE – 2018/2019, constante do 

anexo L deste termo.  

5.2.2 As licitantes não deverão explicitar na planilha de composição dos preços os 

custos com o intervalo intrajornada, uma vez que esses custos já estão inclusos nos 

salários dos empregados. 

5.2.3 As empresas licitantes deverão apresentar Planilha de Custo e Formação de 

Preços, por posto de serviço, conforme modelo constante do anexo I deste termo, que 

foi baseado, por sua vez, na IN06 MPOG de 26DEZ2013 e na Portaria MPOG/SLTI nº 

7, de 9MAR2011, que altera o Anexo III da Instrução Normativa MPOG nº 02, de 

30ABR2008, observando ainda, o definido neste Termo de Referência, bem como no 

Edital e seus Anexos, sob pena de desclassificação da proposta. Deverão incluir as 

despesas legais incidentes, deduzindo quaisquer descontos que venham a ser 

concedidos, observadas as composições especificadas para cada tipo de posto. 

5.2.4 As empresas licitantes deverão ter especial atenção quando do preenchimento 

da planilha, no que diz respeito â especificação dos insumos (uniformes e EPI’s), que 

deve ser seguida em todos seus detalhes, pois a qualidade dos produtos deverá ser a 
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máxima possível, por se tratar de um serviço que exige máximo cuidado. A 

especificação dos uniformes e EPI’s descritas na planilha constante do anexo I deste 

termo consta, também, dos itens 4.1.1.1.1 (quadro 1) e 4.1.1.1.2.9 (quadro 2), 

respectivamente.  

5.2.5 No anexo O deste termo, constam as orientações para o correto preenchimento 

da Planilha de Custo e Formação de Preços, cujo modelo consta do anexo I deste 

termo. Demais recomendações foram incluídas como notas, ao final de cada aba e/ou 

módulo da planilha, as quais deverão ser observadas com cuidado antes do seu 

preenchimento. 

 

5.3 DO MODELO DA PLANILHA 

 

5.3.1 O modelo de planilha que se encontra no anexo I deste termo é baseado na 

IN06 MPOG de 26DEZ2013 e na Portaria MPOG/SLTI nº 7, de 9MAR2011, que altera o 

Anexo III da Instrução Normativa MPOG nº 02, de 30ABR2008.  

5.3.2 A planilha (modelo constante do anexo I deste termo) é composta por 5 (cinco) 

abas: 

5.3.2.1 Discriminação das Unidades Descentralizadas de Odontologia (UNIDOS) 

& Identificação dos Postos de Serviço – Conforme quadro 3, do item 4.1.1.2.9 deste 

termo, destina-se à simples consulta das unidades de atenidmento odontológico da 

PMDF; Conforme quadro 4, do item 4.1.1.2.11.3 deste termo, destina-se à simples 

consulta da designação dos postos de trabalho; 

5.3.2.2 Uniformes e EPI’s – Planilha adequada à legislação vigente, para 

orçamento de insumos  - uniformes e EPI’s. O resultado do cálculo desta planilha 

alimentará o item “A - Uniformes e EPI’s” do módulo III das planilhas de nº 3 e 4. 
5.3.2.3 Custo Auxiliar AGI2 44D – Planilha adequada à legislação vigente, para a 

Composição de Custos e Formação de Preços Mensal – Posto de Auxliar de Saúde 
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Bucal com Grau de Insalubridade Médio. 
5.3.2.4 Custo Técnico TGI2 44D – Planilha adequada à legislação vigente, para a 

Composição de Custos e Formação de Preços Mensal – Posto de Técnico de Saúde 

Bucal com Grau de Insalubridade Médio. 
5.3.2.5 Quadro Resumo – Planilha que inclui o valor unitário mensal dos serviços 

por posto de serviço, os valores mensal e anual dos serviços. 

 

5.4 DA COTAÇÃO DOS PREÇOS 

 

5.4.1 DAS REGRAS BÁSICAS PARA COLETA DE ORÇAMENTOS – Para que os  

orçamentos enviados, constantes do anexo E deste termo, tivessem a devida 

validade, foram emitidos e-mails às empresas do mercado, constantes do anexo P 

deste termo, nos quais foram incluídas regras básicas para emissão de tais 

orçamentos. Em anexo aos e-mails, foram enviadas o modelo de planilha 

(constante do anexo I) e as orientações para o seu preenchimento, conforme 

anexo O deste termo. 

 

5.4.2 DA COLETA DOS ORÇAMENTOS 

5.4.2.1 Seguindo a recomendação do artigo 2º da IN 05 – MPOG de 

27JUN2014 modificada pela IN07 – MPOG de 29AGO2014, a pesquisa de preços 

foi realizada seguindo-se os seguintes passos: 1º) Verificação do Portal de 

Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br ; 2º) Pesquisa 

publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio 

amplo, contendo a data e hora de acesso; 3º) Checagem da existência de 

contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 

180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços e: 4º) Pesquisa 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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com fornecedores potenciais. 

5.4.2.2 Em 09/05/2017, verificou-se no Portal de Compras Governamentais –

Comprasnet – www.comprasgovernamentais.gov.br – que houve dois registro de 

preços pregões para Auxiliares de Saúde Bucal. O primeiro, na Bahia, em 

24/04/2018) e, o segundo, no Amazonas, em 18/06/2018. As cópias dos resumos 

dos referidos registros de preços constam do anexo AA deste termo. Os valores 

resultantes desses pregões foram utilizados apenas como instrução e referência, 

pois os parâmetros trabalhistas de cada estado são variáveis, pois são regidos por 

convenções coletivas diferentes do Distrito Federal. Assim, o aproveitamento dessa 

cotação não foi possível, devido às diferenças relacionadas às convenções 

coletivas entre os estados do citados e do Distrito Federal, que possuem 

parâmetros de custo diferentes que resultam em diferenças de mercado entre tais 

unidades federativas. 

5.4.2.3 Foi feita a checagem no site especializado, denominado “Banco de 

Preços”, cujo endereço é http://bancodeprecos.com.br, que gerou o mesmo 

resultado do Comprasnet, já citado acima, no item 5.4.2.2. 

5.4.2.4 Em 2016, na primeira versão deste Termo de Referência, foi realizada 

pesquisa de preços junto a 12 (doze) potenciais fornecedores, os quais receberam 

solicitação formal através de email, constantes do anexo P deste termo, para 

apresentação de cotação, com um prazo de resposta de cinco dias úteis. Como 

resultado, apenas 3 (três) empresas retornaram resposta com os respectivos 

orçamentos. Duas destas três empresas renovaram suas propostas em 2018 

(constantes do anexo E deste termo de referência), devido ao vencimento das suas 

propostas anteriores apresentadas e às atualizações das convenções coletivas de 

referência, para que o pleito licitatório ocorra sem objeções relacionadas a este 

contexto. Foi feito um novo orçamento com uma terceira empresa. 

5.4.2.5 As empresas interessadas na contratação apresentaram seus 

orçamentos com base nos modelos constantes do anexo I deste termo.  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://bancodeprecos.com.br/
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5.5 DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

 

5.5.1 A planilha de tabulação do custo final (anexo D) foi confeccionada com base 

nos parâmetros estabelecidos acima e nas propostas orçamentárias enviadas 

pelas empresas (anexo E). Foi devidamente observada a data-base da categoria, 

em 1º de setembro, cuja convenção coletiva (SindSaúde 2018/2019) terá validade 

até 31 de agosto de 2019. 

5.5.2 Os custos unitário, mensal e total do serviço a ser contratado, conforme os 

orçamentos obtidos, estão descritos nos quadros abaixo:  

 

Posto de Trabalho Qtde. 
Custo unitário 

(R$) 

Custo Mensal 

(R$) 

Custo Anual 

Meses Total (R$) 

Auxiliar AGI2 44D 24 3.713,65916 89.127,81984 12 1.069.533,84 

Técnico TGI2 44D 21 3.962,85413 83.219,93673 12 998.639,24 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO R$ 2.068.173,08 

Quadro 14: Valor Estimado do Contrato. 

 

5.5.3 DA ESTIMATIVA GLOBAL DE CUSTO – O investimento estimado anual 

com base na pesquisa de mercado realizada é de R$ 2.068.173,08 (dois 

milhões, sessenta e oito mil, cento e setenta e três reais e oito centavos). 

 

Descrição Valores em Reais 
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VALOR MENSAL R$ 172.347,76 

VALOR ANUAL R$ 2.068.173,08 

Quadro 15: Definição do Valor Estimado do Contrato. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

6.1 DAS OBRIGAÇÕES BÁSICAS: 

6.1.1 Prestar os serviços dentro dos parâmetros, orientações e rotinas 

estabelecidos, seguindo as recomendações aceitas pela boa técnica, 

normas e legislação vigente. 

6.1.2 Empregar pessoal habilitado para a execução dos serviços, observando o 

quantitativo e a qualificação mínima exigida, bem assim, a carga horária 

semanal da categoria profissional de acordo com a legislação vigente. 

6.1.3 Disponibilizar todos os “Equipamentos de Proteção Individual” (EPI) 

apropriados às atividades desenvolvidas pelos Auxiliares em Saúde Bucal e 

pelos Técnicos em Saúde Bucal. Devendo, portanto, observar todas as 

Normas de Segurança e Medicina do Trabalho.  

6.1.4 Implantar de forma adequada, a planificação, execução, e supervisão 

permanente dos serviços prestados, visando ao aumento da eficiência e ao 

aperfeiçoamento contínuo dos seus profissionais.   

6.1.5 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de 

acesso às dependências da CONTRATANTE.  

6.1.6 Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade 

constatada e prestar os esclarecimentos solicitados. 

6.1.7 Cumprir as Normas, Instruções, Regulamentos e Determinações emanados 

da PMDF, por meio dos seus Gestores e/ou Fiscais do Contrato. 

6.1.8 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens 
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da CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução do contrato. 

6.1.9 Responder por todos os encargos de eventual demanda Trabalhista, Civil ou 

Penal, relacionada à execução do contrato decorrente deste Termo de 

Referência, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência. 

6.1.10 Manter sede, filial ou escritório em Brasília-DF com capacidade operacional 

para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, bem como, 

realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, 

admissão e demissão dos funcionários. A CONTRATADA deverá, no ato da 

sua contratação, comprovar junto à Administração o cumprimento desta 

obrigação. 

 

6.2 DAS OBRIGAÇÕES RELACIONADAS À MÃO DE OBRA: 

6.2.1 Recrutar, selecionar (em seu nome e sob sua inteira responsabilidade) e 

alocar o quantitativo de profissionais (Auxiliares em Saúde Bucal e pelos 

Técnicos em Saúde Bucal), submetendo-os e exigindo a aprovação nos 

exames médicos, odontológicos e psicotécnicos compatíveis ao exigido 

para o desempenho das atividades requeridas neste Termo de Referência. 

6.2.2 Proporcionar, de forma continuada, o treinamento, a capacitação e a 

atualização dos profissionais visando a melhoria da eficiência na prestação 

dos serviços.  

6.2.3 Estabelecer critérios a fim de recrutar e selecionar os profissionais que 

serão alocados para a prestação dos serviços, de acordo com o perfil 

exigido neste Termo de Referência. 

6.2.3.1 A contratada deverá fornecer um mínimo de 4 (quatro) Auxiliares em 

Saúde Bucal e 3 (três) Técnicos em Saúde Bucal, com experiência 

no atendimento de crianças menores de 12(doze) anos.  

6.2.3.2 A contratada deverá fornecer um mínimo de 3 (três) Auxiliares em 

Saúde Bucal e 2 (dois) Técnicos em Saúde Bucal, com experiência 
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no assessoramento de atividades odontológicas desenvolvidas 

dentro de centros cirúrgicos. 

6.2.3.3 A contratada deverá fornecer um mínimo de 3 (três) Técnicos em 

Saúde Bucal com experiência na realização de tomadas radiográficas 

intra e extraorais. 

6.2.4 Providenciar, às suas expensas, tanto na admissão quanto na demissão dos 

profissionais, exames de saúde nos termos da legislação vigente. 

6.2.5 Responder nos prazos legais, com exclusividade, em relação aos seus 

funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e 

por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, 

indenizações, tributos, auxílio-refeição, auxílio-transporte, uniformes, 

crachás, adicional de insalubridade e outras que porventura venham a 

serem  criadas e exigidas por dispositivos legais, sentença normativa, 

acordo ou convenção coletiva. 

6.2.6 Efetuar a reposição dos empregados nos casos de afastamentos legais 

(férias, descanso semanal remunerado, licenças etc.) ou demissões, de 

modo a preservar o quantitativo de profissionais estabelecido para as 

Unidades. 

6.2.7 Substituir, no prazo máximo de 1 (uma) hora após o início do expediente, o 

empregado ausente do posto de trabalho, seja por motivo de falta ao serviço 

ou greve, de forma a evitar o decréscimo na equipe designada para a 

execução dos serviços.  

6.2.8 Arcar, de forma exclusiva, com todos os encargos e obrigações sociais, 

previdenciários, trabalhistas e fiscais previstos na Legislação vigente e nos 

que eventualmente venham a serem criados, em decorrência da sua 

condição de Empregadora, sem qualquer solidariedade da PMDF.  

6.2.9 Apresentar mensalmente ao Gestor do Contrato, a Certidão Negativa de 

Débitos – CND, emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade 

Social, Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 
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Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, Certidão 

de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, devidamente 

atualizadas.  

6.2.10  Apresentar, também, mensalmente ou sempre que for solicitado pela 

CONTRATANTE, os comprovantes dos seguintes fatos: pagamento de 

salários e benefícios dos empregados; recolhimento dos encargos sociais; e 

regularidade junto ao Ministério do Trabalho - Delegacia Regional do 

Trabalho (por meio da apresentação dos recibos do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados - CAGED, nos termos da Lei n.º 4.923/65); 

cópia da carteira de trabalho e previdência social do(s) empregado(s) 

admitido(s) no período; documentação rescisória completa e recibos de 

pagamento dos empregados demitidos no período.  

6.2.11 Caberá à CONTRATADA manter um profissional competente e capacitado, 

para representá-la junto à CONTRATANTE, durante o período de vigência 

do contrato, para fins de promover a supervisão e controle do pessoal que 

vier a exercer as atividades junto às Unidades de Atendimento, 

respondendo perante à PMDF por todos os atos e fatos gerados ou 

provocados pelo pessoal, inclusive, o cumprimento da carga horária. 

6.2.11.1 O preposto deverá manter contato com o representante da 

Administração durante a execução do Contrato, atender às 

solicitações da CONTRATANTE, efetuar controle de informações 

relativas ao faturamento mensal da CONTRATADA, atender os 

profissionais alocados nos postos de trabalho efetuando tarefas 

como: entrega de contracheques, auxílio-transporte, auxílio-

alimentação, uniforme, controle de folha de ponto, bem como, 

desempenhar outras atividades de responsabilidade da 

CONTRATADA, sem que isso implique acréscimo nos preços 

contratados. 

6.2.11.2 Este preposto deverá reportar-se, quando houver necessidade, ao 
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responsável pelo acompanhamento dos serviços da PMDF, 

denominado Gestor do Contrato, e tomar as providências pertinentes 

para que sejam corrigidas todas as eventuais falhas. 

6.2.11.3 O Preposto deve atuar para garantir o bom andamento das 

atividades, fiscalizando e orientando os executantes dos serviços. 

6.2.11.4 A CONTRATADA não poderá indicar como preposto ocupante dos 

postos de trabalho. 

6.2.11.5 O preposto não poderá substituir profissional de posto de trabalho, 

nos casos de faltas ou impedimentos. 

6.2.12 Atender, de imediato, às solicitações da CONTRATANTE quanto a 

substituições da mão-de-obra, não qualificada ou entendida como 

inadequada para a prestação dos serviços. 

6.2.13 Fornecer aos empregados, plano de saúde conforme disciplina a Lei Distrital 

nº 4.799, de 29 de março de 2012. 

6.2.14 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões de razoabilidade, para 

atender eventuais acréscimos solicitados pela Polícia Militar do Distrito 

Federal, bem como, impedir que a mão de obra que cometer falta 

disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às 

instalações da CONTRATANTE, mesmo que seja para cobertura de 

licenças, dispensas, suspensão ou férias de outros profissionais. 

6.2.15 Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos empregados. 

6.2.16 Responsabilizar-se pelo fornecimento gratuito e conservação dos uniformes, 

que deverão ser adequados ao tipo de serviço da categoria profissional 

contratada e substituídos de acordo com o disposto no respectivo Acordo, 

Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho ou quando necessário. Os 

modelos e qualidade deverão ser submetidos à aprovação da Comissão 

Permanente de Controle de Riscos do DSAP-PMDF (CPCR-DSAP).  

6.2.17 Além de manter seu pessoal uniformizado, deverá identificá-lo através de 

crachás, com fotografias recentes. 
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6.2.18 Responsabilizar-se pelo cumprimento de seus empregados, das Normas de 

Funcionamento das Unidades de Saúde da PMDF, substituindo no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas após Notificação do Gestor do 

Contrato, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente. 

6.2.19 Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de 

segurança (EPI’s e EPC’s), recomendados pelas normas regulamentares, 

quando for o caso, afastando do serviço aqueles empregados que se 

negarem a usá-los. 

6.2.20 Disponibilizar armários para os Auxiliares em Saúde Bucal e os Técnicos em 

Saúde Bucal guardarem os uniformes, EPI’s e pertences pessoais, 

necessários à execução dos serviços, os quais serão acomodados nas 

Unidades de Saúde da PMDF que receberão os serviços, objeto deste 

Termo de Referência. 

6.2.21 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 

pessoal, bem como, as ocorrências havidas. Permitir, quando necessário, 

que o Gestor do Contrato tenha acesso ao Controle de Frequência dos seus 

funcionários. 

6.2.22 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de acidentes e de 

incêndios nas áreas das Unidades de Saúde da PMDF. 

6.2.23 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal 

súbito, por meio do encarregado/preposto. 

6.2.24 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus 

empregados quando da execução do serviço objeto contratado. 

6.2.25 Encaminhar à CONTRATANTE, com antecedência de 30 (trinta) dias, o 

período de férias do empregado, assim como, o nome daquele que irá 

substituí-lo. 

6.2.26 Responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até a Unidade de Saúde 

da PMDF na qual esteja lotado o funcionário, por meio próprio ou mediante 
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vale-transporte, inclusive em casos de paralisação dos transportes coletivos, 

bem como nas situações em que se faça necessária a execução dos 

serviços em regime extraordinário. 

6.2.27 Efetuar o pagamento mensal dos empregados em agência bancária 

localizada em Brasília - DF. 

6.2.28 Providenciar no prazo de 60 (sessenta) dias, junto ao INSS, senha para 

todos os empregados com o objetivo de acessar o Extrato de Informações 

Previdenciárias. 

6.2.29 Proceder à avaliação técnica profissional e psicológica de todos os 

profissionais a serem alocados nos postos de trabalho, com vistas à 

aprovação do CONTRATANTE. 

6.2.30 Apresentar, previamente, a relação dos profissionais que serão alocados 

nos postos de trabalho, com a respectiva avaliação individual, a qual deverá 

atender as exigências estabelecidas neste Termo de Referência, que poderá 

recusar os que não preencherem as condições exigidas. 

6.2.31 Apresentar à Administração do CONTRATANTE, 15 (quinze) dias após a 

assinatura do contrato, fichas dos profissionais a serem alocados nos 

respectivos postos de trabalho, que deverão estar sempre atualizadas, 

contendo TODAS as identificações dos funcionários: nome completo, foto, 

RG, data de nascimento, tipo sanguíneo/fator Rh, número de inscrição no 

CRO-DF, endereço/telefone residencial e/ou celular, certidão de “nada 

consta” criminal, entre outras que possam vir a ser exigidas. 

6.2.32 A CONTRATADA deverá fornecer 1 (um) conjunto de uniforme aos 

profissionais alocados nos postos de trabalho, no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da assinatura do Contrato, devendo observar as especificações 

constantes do Quadro 1 deste Termo de Referência e aos seguintes 

requisitos: 

6.2.32.1 Todos os uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação do 

contratante, devendo submeter amostra do modelo, cor e qualidade 
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do tecido, podendo ser solicitada a substituição dos que não 

corresponderem às especificações. 

6.2.32.2 Os uniformes deverão ser entregues ao profissional mediante recibo 

(relação nominal), cuja cópia deverá ser entregue ao 

CONTRATANTE no prazo de cinco dias, a contar da entrega, não se 

admitindo o repasse do custo ao empregado nem a exigência do 

uniforme usado por ocasião da entrega dos novos. 

6.2.32.3 Substituir o uniforme a cada período de 6 (seis) meses, a contar da 

assinatura do Contrato, conforme especificações e quantitativos 

indicados no Quadro 1 deste Termo de Referência. 

6.2.32.4 Fornecer uniformes apropriados às gestantes, substituindo-os 

sempre que estiverem apertados, observando o detalhamento 

constante do Quadro 1 e do Anexo C, deste Termo de Referência. 

6.2.33 Fornecer crachá de identificação para os seus funcionários, com foto, tipo 

sanguíneo, nome visível, nº. do CPF, RG e CRO-DF. 

6.2.34 Manter os profissionais, quando em horário de funcionamento dos postos de 

trabalho, uniformizados e obrigatoriamente identificados mediante uso 

permanente de crachá, com foto e nome visível. 

6.2.35 Responsabilizar-se pelo manuseio e/ou guarda dos documentos, utensílios, 

instrumentais, equipamentos e materiais da CONTRATANTE, na 

oportunidade em que for necessário o uso quando do serviço, cabendo à 

CONTRATADA o ressarcimento de quaisquer danos e/ou prejuízos que 

porventura venham a ocorrer com os respectivos objetos. 

6.2.36 Manter a plena ocupação dos postos de trabalho, conforme previstos neste 

Termo de Referência, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso 

semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados. 

6.2.37 Apresentar escala de férias dos empregados para aprovação pela 

CONTRATANTE 90 (noventa) dias após assinatura do Contrato, distribuindo 

o pessoal de maneira homogênea, preferencialmente nos meses de janeiro, 
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fevereiro, julho e agosto. 

6.2.38 As alterações na escala de férias deverão ser submetidas à aprovação da 

CONTRATANTE com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

6.2.39 Em caso de férias, o profissional substituto deverá se apresentar no local de 

trabalho 5 (cinco) dias antes do início das férias do profissional titular do 

posto de trabalho, a fim de iniciar treinamento e adaptação às rotinas 

administrativas. 

6.2.40 Apresentar ao Gestor do Contrato, 30 (trinta) dias após a assinatura do 

contrato, plano de deslocamento dos funcionários para o caso de 

paralisação dos transportes coletivos. 

6.2.40.1 Garantir, ainda que por meios próprios, o transporte do seu pessoal 

até os postos de trabalho da PMDF, inclusive nos casos de 

paralisação do transporte coletivo regular. 

6.2.41 Suprir, por outro profissional que atenda aos requisitos técnicos exigidos, 

qualquer falta ocorrida no posto de trabalho. 

6.2.42 Na hipótese da substituição ou remanejamento de mão-de-obra, deverá a 

CONTRATADA providenciar outro profissional com capacitação equivalente 

para atuar na mesma função. 

6.2.43 Substituir qualquer profissional alocado no posto de trabalho, sempre que 

seus serviços e/ou conduta forem julgados inconvenientes, insatisfatórios 

e/ou prejudiciais à CONTRATANTE, à disciplina ou ao interesse público, 

fazendo-o imediatamente após o recebimento da correspondente 

Notificação.  

6.2.43.1 O profissional que incorrer nas situações descritas no tópico acima, e 

for substituído a pedido, não poderá permanecer ou retornar às 

instalações da CONTRATANTE, nem para reposição (licenças, 

dispensas, férias etc.) e nem para substituição (falta, greve etc.) de 

empregados.  

6.2.44 Dar conhecimento prévio à CONTRATANTE, por intermédio do Gestor de 
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Contrato, das alterações a serem efetuadas, decorrentes da necessidade de 

substituições, exclusões ou inclusões de empregados. 

6.2.45 No caso de falta do profissional em qualquer posto de trabalho, não suprido 

por outro profissional, será descontado do faturamento mensal o valor 

correspondente ao número de horas não trabalhadas. 

6.2.46 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seus 

empregados, permitindo à fiscalização da PMDF amplo acesso aos 

respectivos dados. 

6.2.47 Aceitar eventuais alterações no horário dos postos de trabalho, conforme 

necessidade de serviço da PMDF. 

6.2.48 Executar os serviços de acordo com os padrões de qualidade exigidos pelo 

Contratante. 

6.2.49 Observar e cumprir todas as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho 

e legislação dos serviços contratados. 

6.2.50 Entregar à unidade fiscalizadora do Contrato, sempre que solicitado, cópias 

dos comprovantes de fornecimento de auxílio-refeição e auxílio-transporte 

aos profissionais, os quais deverão constar nome e matrícula do 

profissional, data da entrega, bem como a quantidade e o valor dos vales e 

o mês de competência e, ainda, assinatura do profissional atestando o 

recebimento, cuja comprovação deverá ocorrer em até 2 (dois) dias úteis 

após a solicitação da CONTRATANTE. 

6.2.51 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os 

seus profissionais causarem a terceiro ou ao contratante, devendo ser 

descontado, no primeiro pagamento subsequente à ocorrência, o valor 

correspondente aos prejuízos causados, conforme o caso. 

6.2.52 Manter sigilo, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, 

sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de 

terceiros, que tomar conhecimento em razão da execução do contrato, 

devendo orientar os profissionais nesse sentido. 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS 

SUBSEÇÃO DE PREGÕES   

EDITAL DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 31/2018 – PMDF 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
 

 

 

 

 

“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

6.2.53 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, quando verificar condições 

inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam 

prejudicar a perfeita execução do Contrato. 

6.2.54 Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, 

apresentando razões justificadoras que serão objeto de apreciação pela 

CONTRATANTE. 

6.2.55 Apresentar ao Contratante toda a Legislação Federal e Distrital, atualizada, 

existente ou que venha a ser criada que regulamenta as atividades 

Contratadas, bem como, fornecer, anualmente, o acordo coletivo celebrado 

no sindicato dos profissionais, tão logo esteja definido. 

6.2.56 Acatar a fiscalização da CONTRATANTE levada a efeito por pessoa 

devidamente credenciada para tal fim, e cuja solicitação atender-se-á 

imediatamente, comunicando-o de quaisquer irregularidades detectadas 

durante a execução dos serviços. 

6.2.57 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem 

prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, sob pena de rescisão 

contratual e/ou penalidades pertinentes. 

6.2.58 Instruir os seus empregados sobre as normas de segurança da 

CONTRATANTE. 

6.2.59 Emitir fatura correspondente aos serviços prestados. 

6.2.60 Utilizar materiais, produtos e equipamentos com procedência de fabricante, 

autorizado pelo(s) órgão(s) de fiscalização e controle competente(s). 

6.2.61 Conservar as instalações do CONTRATANTE disponibilizadas para uso dos 

seus empregados e, no caso de mau uso, reparar o dano. 

6.2.62 A CONTRATADA obriga-se a orientar os profissionais alocados nos postos 

de trabalho a não permanecerem, sozinhos ou em grupo, conversando com 

visitantes, colegas ou funcionários, durante o horário de trabalho, sobre 

assunto diverso da atividade exercida no posto. 

6.2.63 Apresentar ao CONTRATANTE a relação de materiais/produtos e 
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equipamentos que serão utilizadas pelos profissionais alocados nos 

respectivos postos de trabalho. 

6.2.64 Não permitir a utilização dos telefones da CONTRATANTE, sob sua 

responsabilidade, para quaisquer ligações, principalmente interurbanas e/ou 

para celulares para tratar de assuntos alheios ao serviço. 

6.2.64.1 Deverá ser deduzido da fatura mensal correspondente qualquer valor 

referente a serviços especiais e interurbanos, taxas de serviços 

medidos e registrados nas contas dos aparelhos mencionados e 

serviços reprográficos, alheios ao serviço, quando comprovadamente 

feitos por empregado da CONTRATADA. 

6.2.65 Não permitir que seus funcionários executem quaisquer outras atividades 

alheias ao serviço durante o turno de trabalho. 

6.2.66 Comprovar a qualquer tempo, quando exigido pela CONTRATANTE, os 

vínculos empregatícios mantidos com seus empregados. 

6.2.66.1 Apresentar comprovante de rescisão de contrato de trabalho de 

qualquer funcionário que seja desligado durante a vigência do 

contrato e por ocasião do término deste. 

6.2.67 Encerrada a vigência contratual, a contratada deverá apresentar, no prazo 

de 15 dias, sob pena de aplicação de penalidade, os Termos de Rescisão 

dos Contratos de Trabalho dos funcionários que não foram absorvidos pela 

contratada ou pela sua sucessora, quando for o caso de aplicação da 

cláusula de continuidade. 

6.2.68 No caso de contratação dos funcionários por empresa que suceder a 

prestação dos serviços na PMDF, deverá ser apresentado comprovante da 

absorção da outra empresa, para que seja caracterizada a rescisão por 

acordo, a fim de atender a legislação trabalhista. 

6.2.69 Identificar todos os materiais/produtos e equipamentos de sua propriedade 

de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do 

CONTRATANTE. 
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6.2.70 Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade, bem 

como, atender prontamente as suas observações e exigências e prestar os 

esclarecimentos solicitados. 

6.2.71 Efetuar o pagamento dos funcionários, no mais tardar, até o 5º (quinto) dia 

útil do mês subsequente ao dos serviços prestados, conforme disciplinado 

no Parágrafo 1°, do Art. 459, do Decreto Lei 5.452 de 1° de maio de 1943, 

alterado pela Lei 7.855 de 24 de outubro 1989. 

6.2.72 Os funcionários deverão receber seus contracheques com antecedência de, 

no mínimo, 01 (um) dia da data do pagamento. 

6.2.73 Fornecer à CONTRATANTE, juntamente com a fatura de cada mês, 

acompanhados dos originais ou devidamente autenticados pelo cartório, as 

cópias dos seguintes documentos: 

6.2.73.1 Cópias dos contracheques e comprovantes de pagamento em conta 

corrente de cada trabalhador que esteja prestando ou que tenha 

prestado serviços na PMDF, assinados pelos respectivos 

funcionários. 

6.2.73.2 Cópias das guias de recolhimento do INSS e do FGTS 

individualizada aos trabalhadores prestando ou que tenham prestado 

serviços na PMDF. 

6.2.73.3 Cópia dos recibos de entrega dos vales-transportes e vales-

alimentação de cada trabalhador que esteja prestando ou que tenha 

prestado serviço na PMDF, caso haja a obrigatoriedade do 

pagamento, em caso da contratada fornecer o benefício alimentício, 

por intermédio de outra empresa que trabalhe com cartão magnético, 

deverá apresentar cópias dos respectivos comprovantes de credito 

disponível nos cartões dos referidos funcionários. 

6.2.73.4 Cópia do pagamento de férias e/ou verbas rescisórias de todos os 

empregados que estejam, ou estiveram prestando serviço na PMDF. 

6.2.73.5 Cópia da folha individual de frequência de cada trabalhador que 
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esteja prestando ou que tenha prestado serviço na PMDF. 

6.2.73.6 Certidões negativas de débitos atualizadas junto ao INSS, FGTS, 

GDF, RECEITA FEDERAL e PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL. 

6.2.73.7 Cópia da GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE 

INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP) e seu 

comprovante de recolhimento. 

6.2.73.8 Cópia do SISTEMA EMPRESA DE RECOLHIMENTO AO FGTS E 

INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (SEFIP), que deve 

constar o nome de cada trabalhador prestando ou que tenha 

prestado serviço na PMDF. 

6.2.73.9 Cópia da GPS e seu comprovante de pagamento. 

6.2.73.10 Outros documentos solicitados pela fiscalização. 

6.2.74 Fornecer os materiais, produtos e equipamentos de proteção individual - EPI 

adequados ao risco de cada atividade, e que sejam aprovados pelo órgão 

nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. 

6.2.74.1 Os itens acima deverão ser entregues quando do início do contrato, 

resguardado o direito da CONTRATANTE exigir, a qualquer 

momento, a substituição daqueles que não atendam às condições 

mínimas de qualidade, conservação e/ou eficiência. 

6.2.74.2 A empresa deverá orientar e treinar o trabalhador sobre o uso 

adequado e conservação dos mesmos. 

6.2.74.3 Cabe à CONTRATADA exigir seu efetivo uso durante a prestação dos 

serviços, renovando-os sempre que a quantidade, qualidade, 

conservação e/ou eficiência estiver comprometida, devendo 

apresentar outros novos no prazo de 24h, a contar da notificação, 

sem que isso implique acréscimo nos preços contratados. 

6.2.75 Respeitar e exigir de todos os empregados o fiel cumprimento dos preceitos 

do Código de Ética Odontológico. 
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6.2.76 Apresentar postura compatível com o ambiente militar. 

6.2.77 Manter, durante todo período de duração do Contrato, todas as condições 

de habilitação, qualificação e regularidades exigidas, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas por ocasião da assinatura do Contrato. 

6.2.78 Apresentar, mensalmente, ao Gestor do Contrato relatório com todas as 

alterações ocorridas na prestação do serviço. 

6.2.79 Prestar, em tempo hábil, as informações relativas ao contrato, quando 

solicitadas por órgãos e/ou gestores da PMDF. 

6.3 DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS 

6.3.1 É de responsabilidade da CONTRATADA: 

 

6.3.1.1 Responder por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, 

obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE. 

6.3.1.2 Responder por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em 

ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a 

execução deste contrato, ainda que acontecido nas dependências da 

CONTRATANTE. 

6.3.1.3 Responder por todos os encargos de possível demanda trabalhista, 

civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente 

ou vinculada por prevenção, conexão ou continência. 

6.3.1.4 Responder pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta 

contratação. 

6.3.1.5 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 

supracitados, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à 

Administração do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste 
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contrato, conforme Súmula 331 – TST e Lei 8.666/1993. 

6.3.2 DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS: 

 

6.3.2.1 Deve a CONTRATADA, ainda, observar o seguinte: 

6.3.2.1.1 Se for necessário, e a critério da CONTRATANTE, poderá ser 

solicitada a execução dos serviços em dias e horários distintos 

dos estabelecidos originalmente, desde que comunicado 

previamente à CONTRATADA podendo, nesse caso, haver 

compensação entre a carga horária semanal estabelecida e 

aquela prevista na Convenção Coletiva da Categoria envolvida; e 

6.3.2.1.2 Excedida a jornada diária de trabalho, as horas suplementares 

serão remuneradas de forma diferenciada ou poderão ser 

compensadas, de acordo com a Convenção Coletiva da 

Categoria envolvida. Com isto, a empresa CONTRATADA deverá 

apresentar, antes do início da execução dos serviços, acordo 

individual escrito ou coletivo que determine essa compensação, 

com anuência do sindicato da categoria. 

6.3.3 DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL:  

6.3.3.1 Deve a CONTRATADA:  

6.3.3.1.1 Elaborar e manter um programa de treinamento de seus 

profissionais voltado para o desenvolvimento de ações efetivas 

de responsabilidade ambiental, em especial, no que diz respeito 

ao uso racional de energia elétrica e de água, além de redução 

de poluição sonora e de produção de resíduos sólidos, 

observando as normas ambientais vigentes. 

6.3.3.1.2 Como parte de sua responsabilidade ambiental, caberá aos 

funcionários da CONTRATADA comunicar ao Gestor do Contrato 

a necessidade de reparos nas dependências das Unidades, que 

venham a ser detectadas no exercício das atividades contratadas, 
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como por exemplo, um vazamento de água, um cano estourado, 

uma torneira pingando etc. 

6.3.3.1.3 Quanto ao uso racional de energia elétrica, manter seus 

funcionários capacitados e atualizados sobre métodos de 

utilização correta da rede de energia elétrica, fator fundamental 

para a redução de consumo, bem como, para a segurança do 

ambiente coletivo. Os mesmos devem seguir as normas 

ambientais. 

6.3.3.1.4 Quanto ao uso racional da água, os funcionários da 

CONTRATADA devem estar capacitados e atualizados quanto ao 

uso adequado da água, atuando com medidas de prevenção do 

desperdício. 

6.3.3.1.5 Observar as disposições do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS) da PMDF, que será 

disponibilizado pela CONTRATANTE, e orientar os procedimentos 

que seus profissionais deverão desenvolver com o objetivo de 

minimizar a geração e propiciar o manejo seguro dos Resíduos 

dos Serviços de Saúde (RSS). 

6.3.3.1.6 A CONTRATADA deverá supervisionar e garantir a 

implementação das ações para redução da geração e do 

processo de manejo dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS). 

6.3.4 DO QUE É VEDADO À CONTRATADA: São expressamente vedadas à 

CONTRATADA: 

6.3.4.1 A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver 

prévia autorização da Administração da CONTRATANTE. 

6.3.4.2 A retirada de materiais e/ou equipamentos das dependências das 

Unidades de Saúde da PMDF, salvo por motivo previamente 

justificado e com a autorização prévia dos representantes da 

CONTRATANTE. 
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7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

7.1  Durante a vigência do Contrato, a CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1 Indicar o representante da Administração ou Fiscal do Contrato, conforme 

Art. 67 da Lei 8.666/1993. 

7.1.2 Designar servidor responsável pelo recebimento do objeto contratado, 

conforme Art. 73 da Lei 8.666/1993. 

7.1.3 Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a contratada. 

7.1.4 Fornecer e colocar à disposição da contratada, todos os elementos e 

informações que se fizerem necessários ao fornecimento do material ou à 

execução dos serviços. 

7.1.5 Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades 

observadas no objeto contratado. 

7.1.6 Notificar a contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, 

penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem como 

fiscalizar a execução do objeto contratado. 

7.1.7 Dar as condições necessárias para que a CONTRATADA possa 

desempenhar seus serviços dentro das normas de segurança e condições 

contratuais.  

7.1.8 Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências das 

Unidades de Atendimento onde eles devam executar suas tarefas, desde 

que, devidamente uniformizados e identificados. 

7.1.9 Prestar todas as informações e esclarecimentos que os empregados da 

CONTRATADA, executores dos serviços, solicitarem para o 

desenvolvimento dos seus trabalhos.  

7.1.10 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitado pelo Representante ou Preposto da CONTRATADA. 
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7.1.11 Promover a alocação inicial dos postos de trabalho e devidos ajustes. 

7.1.12 Colocar à disposição dos empregados da CONTRATADA um local para a 

guarda de uniforme e outros pertences necessários ao bom desempenho 

dos serviços, com espaço suficiente, inclusive, para alocação de armários 

tipo guarda volumes. 

7.1.13 Disponibilizar instalações sanitárias e vestiários para os empregados da 

CONTRATADA. 

7.1.14 Nomear um Fiscal do Contrato e Fiscal do Contrato Substituto para 

realizarem a fiscalização dos serviços, com autoridade para exercerem toda 

e qualquer ação de orientação geral e controle da execução contratual. 

Devendo, também, acompanhar a execução das atividades da 

CONTRATADA, emitindo certificados mensais de prestação e avaliação dos 

serviços.  

7.1.15 Exercer fiscalização sobre os registros nas carteiras profissionais. 

7.1.16 Fiscalizar o controle de assiduidade e pontualidade dos empregados da 

CONTRATADA. 

7.1.17 Notificar a CONTRATADA sobre eventuais irregularidades observadas 

durante a execução dos serviços, determinando prazo para adoção das 

correções, substituições, inclusões, regularização das faltas e indenizações 

necessárias por danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros. 

7.1.18 Exigir o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nas 

especificações técnicas e nas atribuições, solicitando à CONTRATADA as 

substituições e os treinamentos que se verificarem necessários. 

7.1.19 Ordenar a imediata retirada do local, bem como, a substituição de 

empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá de 

identificação, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja 

permanência na área, a seu critério, julgar inconveniente.  

7.1.20 Atestar a execução dos serviços por meio do setor competente. Caberá ao 
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Executor do Contrato ou ao Executor do Contrato Substituto o recebimento 

da Nota Fiscal / Fatura apresentada pela contratada e a devida atestação 

dos serviços, para fins de liquidação e pagamento. 

7.1.21 Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições 

de habilitação, qualificação e demais documentos exigidos neste projeto. 

7.1.22 Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de 

preço e prazo estabelecidos no contrato, após comprovação do pagamento 

correspondente a salários dos empregados e dos respectivos encargos 

sociais, bem como as demais formalidades e exigências contratuais.  

 

8 VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

8.1 O contrato se dará nos termos do Decreto Distrital nº 23.287/2002 e terá o prazo 

de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do instrumento contratual.  

8.2 O Contrato poderá ser prorrogado, a critério das partes envolvidas por períodos 

iguais  e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do Art. 57, 

inciso II, da Lei nº 8.666/93, por se tratar de serviço continuado, tendo em vista 

que, a sua interrupção poderá comprometer a continuidade dos serviços 

prestados nas Unidades de Atendimento Odontológico da PMDF. 

8.2.1 Excepcional e justificadamente, por mais 12 (doze) meses, nos termos do 

Art. 57, § 4º da Lei 8.666/93. 

8.3 A Contratante poderá rescindir o contrato, por ato unilateral da Administração, em 

caso de interesse publico e/ou pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas 

e condições, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias sem que caiba à 

Contratada, direito a indenizações de quaisquer espécies, com as consequências 

contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento, nos termos dos artigos 77 a 

80 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 

8.4 A periodicidade para concessão das repactuações será estabelecida no Edital, 
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em consonância com a Lei nº 8.666/93 e a IN 2/2008 e suas alterações. 

 

9. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

 

9.1 Não poderão participar desta licitação empresas que estiverem sob falência, 

concurso de credores, dissolução, liquidação ou que estiverem suspensas ou 

declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a administração pública, nos 

termos do art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93. 

9.2 A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão 

dos proponentes às condições do Edital relacionado a este Termo de Referência. 

 

10. JULGAMENTO 

 

10.1 As propostas deverão ser apresentadas de acordo com o modelo constante 

do anexo I deste Termo de Referência, acrescentadas das memórias de 

cálculo para todos os itens constantes dos módulos IV e V da planilha, a fim 

de facilitar o julgamento das propostas. O arquivo da planilha constante do 

anexo I deste termo, assim como a orientação oficial (anexo O deste termo) 

para preenchimento da planilha de custo e formação de preços, estarão 

disponíveis no sistema de pregão eletrônico para as empresas licitantes. 

10.2 No julgamento das propostas, levar-se-á em conta o maior percentual de 

desconto único que incidirá sobre o valor global estimado, constante no item 

5.5.2 deste termo, desde que conferidos e respeitados os balizamentos 

percentuais referenciados no item 5.1 deste termo e no quadro de memória 

de cálculo, constante do anexo K. 

10.3 Para fins de pagamento à CONTRATADA, esse mesmo índice de desconto 

citado no item anterior, incidirá sobre o valor dos serviços. 

10.4 O critério de julgamento, portanto, que será adotado, será o de menor preço 

unitário, em atenção ao art. 45, inc. I, da Lei n° 8.666/93. 
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10.5 O referido percentual de desconto deverá ser linear e abranger todos os 

serviços descritos que, por sua vez, serão agrupados em um LOTE ÚNICO, 

não sendo permitida a separação de itens, serviços ou módulos para efeitos 

do julgamento da proposta durante o processo licitatório. 

10.6 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências 

contidas neste Termo de Referência e/ou Edital, bem como aquelas que 

apresentarem índices de desconto excessivos ou manifestamente 

inexequíveis, comparados aos preços de mercado, em consonância com o 

disposto no art. 48, inciso II, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 

10.6.1.1 Será desclassificada a proposta que, após as diligências, não 

corrigir ou justificar eventuais irregularidades apontadas pelo 

pregoeiro. 

10.7 Outras previsões relacionadas ao julgamento das propostas obedecerão ao 

descrito em edital. 

 

11.  HABILITAÇÃO 

 

11.1 Para a habilitação na licitação, de acordo com o art. 27 da lei nº 8.666/93, 

exigir-se-á dos interessados, a documentação relativa à: habilitação jurídica; 

qualificação técnica; qualificação econômico-financeira; regularidade fiscal e 

trabalhista e; o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal. 

11.2 As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os 

seguintes documentos, para sua devida habilitação no certame:  

11.2.1.1  Declaração, sob as penas da lei, da superveniência de fato 

impeditivo da habilitação (exigida somente se houver fato 

impeditivo) – modelo constante do anexo Q deste termo; 

11.2.1.2 Declaração de que não utiliza mão de obra, direta ou indireta, de 

menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos 
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noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para 

qualquer trabalho, mão de obra de menores de 16 (dezesseis) 

anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos, nos termos do inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666/93) – 

modelo constante do anexo R deste termo; 

11.2.1.3 Declaração de que disponibilizará materiais, aparelhamentos e 

pessoal técnico adequados para realização do objeto da licitação – 

modelo constante do anexo S deste termo; 

11.2.1.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (acessível pelo 

link www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011. Visando 

comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho. 

11.2.1.5 Certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de 

negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do 

Governo do Distrito Federal, em plena validade, para as empresas 

com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, que poderá ser 

obtida através do site www.fazenda.df.gov.br; 

11.2.1.6 As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), 

em quaisquer dos índices contidos no cadastro do SICAF, deverão 

comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por 

cento) do valor estimado do contrato, constante do item 5.5.2 deste 

termo, que deverá recair sobre o montante dos itens que pretenda 

concorrer. A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, 

apresentando o balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 

do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 

Lei devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme regulado pelo 

edital. 

11.3 Previsão relativa à qualificação técnica, vide item 12 a seguir. 

http://www.tst.gov.br/
http://www.fazenda.df.gov.br/
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11.4 Outras previsões quanto à habilitação das propostas, seguir o descrito em 

edital. 

 

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

12.1 Para comprovar a qualificação técnica, a licitante deverá apresentar: 

12.1.1.1  Um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) no CRA ou CRO da respectiva região onde os 

serviços foram executados ou estão sendo executados, 

comprovando que a licitante executa ou executou serviços de apoio 

técnico especializado compatível ao serviço objeto deste termo de 

referência. Caso os serviços não tenham sido prestados no Distrito 

Federal, deverá o Atestado ser devidamente visado no CRA/DF ou 

CRO/DF, de acordo com a Resolução Normativa CFA no 420 de 01 

de março de 2012 – modelo constante do anexo T deste termo; 

12.1.1.2 Comprovante de que a empresa possui experiência mínima de 1 

(um) ano no mercado na execução do objeto deste termo de 

referência; 

12.1.1.3 Um ou mais atestado(s) expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CRA ou 

CRO da respectiva região onde a licitante presta serviços, que 

demonstre que a mesma administra contratos abrangendo, no 

mínimo, 10 (dez) empregados que executem serviços no âmbito de 

sua atividade econômica principal e/ou secundária especificadas 

no contrato social registrado na junta comercial competente, bem 

como no Cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do 

Brasil – modelo constante do anexo U deste termo. Caso os 

serviços não tenham sido prestados no Distrito Federal, deverá o 
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Atestado ser devidamente visado no CRA/DF ou CRO/DF, de 

acordo com a Resolução Normativa CFA no 420 de 01 de março de 

2012; 

12.1.1.4 (Vedado). 

 

 

 

 

 

12.2  Serão aceitos o somatório de atestados para comprovar a capacidade 

técnica e operacional, desde que reste demonstrada a execução 

concomitante dos contratos. 

 

13. VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS 

 

13.1 Confirmo que os orçamentos enviados, constantes do anexo E deste termo 

de referência, foram devidamente conferidos por mim e são verdadeiros, 

conforme rubrica/assinatura em cada um deles. 

 

Ass.: _____________________________ 

            Responsável pela Coleta dos Orçamentos/Mat./Carimbo: 

 

 

14. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

14.1 O(s) contrato(s) se dará(ão) conforme edital de licitação e terá(ão) o prazo 

de vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da(s) sua(s) assinatura(s) 

que, por sua vez, deverá seguir a data da emissão da(s) nota(s) de empenho 

relacionada(s) ao serviço constante do objeto deste termo de referência, 

tendo eficácia após a devida publicação do seu extrato no Diário Oficial do 
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Distrito Federal. 

14.2 O(s) contrato(s) decorrente(s) deste termo de referência fica(m) 

prorrogado(s) mediante apostilamento, a cada 12 (doze) meses, até o limite 

de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo 

enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade 

competente: 

14.2.1  Os serviços forem prestados regularmente; 

14.2.2  A CONTRATADA não tenha sofrido qualquer punição de natureza 

pecuniária; 

14.2.3  A Administração ainda tenha interesse na realização do serviço; 

14.2.4  O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a 

Administração e; 

14.2.5  A CONTRATADA concorde expressamente com a prorrogação. 

14.3  O valor do contrato será considerado vantajoso para a Administração 

quando for igual ou inferior ao estimado pela mesma para a realização de 

nova licitação. 

14.4 Para efeito de prorrogação do contrato gerado a partir deste termo de 

referência, será assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-

financeiro, de acordo com o parágrafo 1º do artigo nº 57 da Lei nº 8.666/93 e 

seus incisos. 

 

15. LOCAIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VISTORIA PRELIMINAR 

 

15.1 Os serviços serão prestados nas seguintes Unidades de Atendimento 

Odontológico da PMDF:  

15.1.1 Unidade de Atendimento Odontológico do Centro Médico –Polícia 

Militar do Distrito Federal – Setor Policial Sul – Endereço: Setor de 

Áreas Isoladas Sul, Quadra 4, Anexo do Centro Médico da PMDF, Asa 

Sul, Brasília – DF. 
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15.1.2 Unidade Avançada Móvel de Prevenção Odontológica da Polícia 

Militar do Distrito Federal Prefixo 463 – Unidade Móvel Odontológica – 

Endereço (Base): Setor de Áreas Isoladas Sul, Quadra 4, Diretoria de 

Assistência Odontológica – DAO/DSAP, Asa Sul, Brasília – DF. 

15.1.3 Unidade Avançada Móvel de Prevenção Odontológica da Polícia 

Militar do Distrito Federal Prefixo 464 – Unidade Móvel Odontológica – 

Endereço (Base): Setor de Áreas Isoladas Sul, Quadra 4, Diretoria de 

Assistência Odontológica – DAO/DSAP, Asa Sul, Brasília – DF. 

15.1.4 Unidade de Cirurgia Bucomaxilofacial do Novo Centro Médico – 

Endereço: Setor de Áreas Isoladas Sul, Quadra 4, Centro Médico da 

PMDF, Asa Sul, Brasília – DF. 

15.1.5 Unidade de Radiologia Odontológica do Centro de Diagnóstico da 

PMDF – Endereço: Setor de Áreas Isoladas Sul, Quadra 4, Centro de 

Diagnóstico da PMDF, Asa Sul, Brasília – DF. 

15.1.6 Unidade Descentralizada de Odontologia – CAEAp – Endereço: QNG, 

Área Especial nº 22, Taguatinga Norte, Taguatinga  – DF. 

15.1.7 Unidade Descentralizada de Odontologia – 2º BPM – QNB Área 

Especial nº 8, 2º BPM, Av. Sandú – Taguatinga Norte – Taguatinga – 

DF. 

15.1.8 Unidade Descentralizada de Odontologia – 9º BPM – Área Especial 

02, 9º BPM, Setor Sul – Gama – DF. 

15.1.9 Unidade Descentralizada de Odontologia – 13º BPM – Quadra Central 

Área Especial nº 2, Lote 02, 13º BPM – Sobradinho – DF. 

15.1.10 Unidade Descentralizada de Odontologia – 17º BPM – Avenida 

Sibipiruna, Lote 03/05 – Águas Claras – DF. 

15.1.11 Unidade Descentralizada de Odontologia – 1º BEsc – Avenida 

Sibipiruna, Lote 03/05 – Águas Claras – DF. 

15.1.12 Unidade Descentralizada de Odontologia – RPMon – Endereço: 

Área Especial nº 1, Granja Modelo, Riacho Fundo I – DF. 

15.1.13 Unidade Descentralizada de Odontologia – 11º BPM – Endereço: 

Quadra 203, Área Especial nº 1, Samambaia Norte, Samambaia – DF. 
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15.2 Os serviços poderão ser prestados em outras Unidades de Atendimento 

Odontológico da PMDF que venham a ser criadas, na área do Distrito Federal. 

 

16. PAGAMENTO 

 

16.1 Para efeito de pagamento, a PMDF consultará os sítios oficiais dos órgãos e 

entidades emissores das certidões a seguir relacionadas, para a verificação 

da regularidade fiscal da Contratada. 

a) Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e 

às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto 

Federal nº 6.106/2007). 

b)  Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), fornecido pela CEF (Caixa Econômica Federal), devidamente atualizado 

(Lei nº 8036/1990). 

c) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal. 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 

(Lei nº 12.440/2011). 

16.2 Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sítios 

oficiais dos órgãos e entidades emissores das citadas certidões, o 

pagamento ficará condicionado à apresentação, pela Contratada, da 

comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista. 

16.3 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data 

de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja 

em condições de liquidação e de pagamento. 

16.4 Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da 

Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o 

vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a 
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variação "pro rata tempore" do IPCA. 

16.5 Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de 

liquidação, de qualquer obrigação que lhe for imposta, ou em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 

reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 

16.6 Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte: 

16.6.1 A multa será descontada do valor total do respectivo contrato; e 

16.6.2 Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento 

do material, ou ainda superior ao valor da garantia prestada, 

responderá o contratado pela sua diferença a qual será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

16.7 As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de 

valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), terão seus 

pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em 

nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A (BRB). Para tanto 

deverão apresentar o número da conta corrente e da agência em que 

desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767/2011. 

16.8 Será efetuada a retenção na fonte, dos tributos e contribuições, previstos na 

Instrução Normativa SRF nº 1.234/2012. 

16.9 A retenção dos tributos não será efetivada caso a CONTRATADA apresente 

junto com sua Nota Fiscal a comprovação de que esta seja optante do 

Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES). 

16.10 Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu 

preenchimento serão formalmente devolvidos à contratada, no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação. 

16.11 Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram 
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a rejeição, deverão ser reapresentados num prazo máximo de 02 (dois) dias 

úteis. 

16.12 Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou 

incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado a partir da data de 

sua reapresentação.  

16.13 A empresa CONTRATADA deverá encaminhar, dentro do prazo 

indicado pela CONTRATANTE, a Fatura relativa aos serviços prestados no 

mês anterior, para a Análise do atendimento das condições exigidas neste 

Termo de Referência, seja pelo Executor do Contrato, pela Seção própria de 

auditagem e/ou por empresa de Auditoria contratada pela PMDF para este 

fim.  

16.14 A Fatura deverá estar obrigatoriamente acompanhada dos 

documentos elencados no item 6.2.73 e das seguintes comprovações: 

16.14.1 Pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), 

correspondentes ao mês da última Nota Fiscal ou Fatura vencida, 

compatível com os empregados vinculados à execução contratual, 

nominalmente identificados em folha de pagamento específica, na 

forma do Art. 31 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991.  

16.14.2 Cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à 

última Nota Fiscal ou Fatura que tenha sido paga pela 

Administração. 

16.15 Verificadas as condições do item anterior, o Executor do Contrato 

solicitará à Empresa CONTRATADA a emissão das Notas Fiscais, que 

deverão estar acompanhadas das Certidões Negativas e os Certificados de 

Regularidade, dentro dos respectivos prazos de validade dos documentos. 

16.16 Encontrando-se a CONTRATADA inadimplente na data da consulta, 

poderá ser concedido, a critério do CONTRATANTE, um prazo razoável para 

que a mesma regularize a sua situação, sob pena de, não o fazendo, poder 
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ter rescindido o Contrato com aplicação das sanções cabíveis. 

16.17 O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será efetuado 

mediante a apresentação de Nota Fiscal pela contratada, com o 

detalhamento dos serviços executados e devidamente atestada pelo 

Executor do Contrato. 

16.18 O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as 

relativas ao FGTS ensejarão o pagamento em juízo dos valores em débito, 

sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

17. SANÇÕES 

 

17.1 Das Espécies 

17.1.1 As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as 

obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, ficam sujeitas 

às sanções estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006, alterado 

pelos Decretos nos 26.993/2006 e 27.069/2006, a seguir 

relacionadas: 

I - Advertência; 

II - Multa; e 

III - Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de 

contratar com a Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 2 

(dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

a) Para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de 

validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar 

ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, 
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comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, a 

penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a 

licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro 

de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 

contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas 

segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

IV - 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 contratada ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior. 

17.1.2 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior 

poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a 

defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. 

17.2 Da Advertência 

17.2.1 A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou 

contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido pelo 

ordenador de despesas desta PMDF: 

I - quando ocorrer o descumprimento da obrigação no âmbito do 

procedimento licitatório; e 

II - se ocorrer o descumprimento da obrigação na fase de execução 

contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou 

assinar o contrato. 

17.3 Da Multa 

17.3.1 A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo 

ordenador de despesas desta PMDF, por atraso injustificado na 

entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes 

percentuais: 
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I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 

material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à 

parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias 

de atraso; 

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega 

de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, 

sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a 

critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por 

descumprimento do prazo de entrega (execução de serviços), sem prejuízo da 

aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem; 

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em 

assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, 

recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, 

calculado sobre a parte inadimplente; e 

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo 

descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

17.3.2 A Multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na 

forma do §8º, Art. 65, da Lei no 8.666/93 e será executada após 

regular processo administrativo, oferecido à contratada a 

oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar do recebimento da notificação, nos termos do §3º, do Art. 86, 

da Lei nº 8.666/1993, observada a seguinte ordem: 

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato, 

quando for o caso; 

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

17.3.3 Se a Multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além 

da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, 

devidamente atualizada pelo índice Geral de Preços de Mercado 
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(IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou cobrados 

judicialmente. 

17.3.4 O atraso, para efeito de cálculo de Multa, será contado em dias 

corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de 

entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na 

repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

17.3.5 Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

 I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 

 II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos 

de cobrança. 

17.3.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, 

segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o 

previsto do subitem 17.1.2 e observado o princípio da 

proporcionalidade. 

17.3.7 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou 

contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver 

justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso 

superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II, 

do subitem 17.3.1. 

17.3.8 A sanção pecuniária prevista no inciso IV, do subitem 17.3.1 não se 

aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam 

penalidades. 

17.4 Da Suspensão 

17.4.1 A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor 

de participar de licitação e de contratar com a Administração e será 

imposta pelo ordenador de despesas desta PMDF, se aplicada em 

decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o 

registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de 

Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto n° 
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25.966/2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores (SICAF), de acordo com os prazos a seguir: 

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, a licitante 

e/ou contratada permanecer inadimplente; 

II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo 

estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou 

internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma 

definitiva; 

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 

contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar 

na execução do contrato; e 

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: 

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas 

licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da 

adjudicação do objeto da licitação; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 

c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o 

pagamento; 

17.4.2 A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do 

Distrito Federal. 

17.4.3 O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 

(cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem praticadas no 

âmbito dos procedimentos derivados dos pregões. 

17.5 Da Declaração de Inidoneidade 

17.5.1 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de 

Estado ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos 

motivos informados na instrução processual. 

17.5.2 A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em 

vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
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autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a 

contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de 

sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. 

17.5.3 A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no 

Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a 

todos os órgãos/entidades subordinados ou vinculados ao Poder 

Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante 

dispõe o Art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993. 

17.6 Das Demais Penalidades 

17.6.1 As sanções previstas nos subitens 17.4 e 17.5 poderão também ser 

aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos 

regidos pelas Leis Federais nos 8.666/ 1993 ou 10.520/2002: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e 

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

17.7 Do Direito de Defesa 

17.7.1 É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das 

penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 

17.7.2 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 

praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 

devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 

proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

17.7.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á 

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os 

dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 

contrário. 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS 

SUBSEÇÃO DE PREGÕES   

EDITAL DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 31/2018 – PMDF 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
 

 

 

 

 

“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

17.7.4 Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o 

exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será 

formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser 

publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar: 

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 

III - o fundamento legal da sanção aplicada; e 

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no 

Cadastro da Receita Federal. 

17.7.5 Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a 

sua interposição, a autoridade competente para aplicação da 

sanção providenciará a sua imediata divulgação no sitio 

www.comprasnet.gov.br. 

17.7.6 Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do 

Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 

17.2 e 17.3 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam 

por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8°, da Lei 

nº 8.666/1993. 

 

17.8 Do Assentamento em Registros 

17.8.1 Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da 

empresa. 

17.8.2 As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do 

prazo do ato que as aplicou. 

 

17.9 Da Sujeição a Perdas e Danos 

17.9.1 Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas 

pelo Decreto nº 26.851/2006 e suas alterações, previstas neste 

edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição 

das perdas e danos causados à Administração pelo 

descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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17.10 Disposição Complementar 

17.10.1 Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em 

dia de expediente no órgão ou na entidade. 

18. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

 

18.1  DA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS: A avaliação da qualidade 

dos serviços será efetuada mensalmente pela CONTRATANTE, seja através do 

gestor do contrato, seja através dos gestores do Centro Odontológico da PMDF, 

com o objetivo de ajustar os níveis de serviços prestados e controlar sua 

execução. 

18.2  DOS RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO: A fim de gerar relatórios mensais de 

avaliação, a prestação dos serviços executada pela CONTRATADA, objeto 

deste Termo de Referência, será analisada da seguinte forma: 

18.2.1 Avaliação da Equipe de Trabalho: 

18.2.1.1 O método a ser utilizado será o C.H.A., que promove a 

avaliação de três competências, que divididas em três 

categorias de análise: 1.Conhecimentos; 2.Habilidades 

e; 3.Atitudes. 

18.2.1.2 O Método utilizará fichas de avaliação individual para 

cada um dos auxiliares e técnicos - vide modelo 

constante do anexo V deste termo, e sua memória de 

cálculo, constante do quadro 16 do item 18.3 deste 

termo. 

18.2.1.3 Cada categoria é composta por itens de análise, sendo 

que, cada um deles, receberá uma nota mensal. 

18.2.1.4 A fim de gerar uma nota por categoria, será feita a 

composição das notas de todos os itens de cada 

categoria, através do cálculo de média aritmética 

simples, ou seja, as notas de todos os itens da 
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categoria serão somadas e, o resultado, será dividido 

pelo número de itens. 

18.2.1.5 Cada item da categoria de competência terá os 

seguintes pesos: 

18.2.1.5.1 Conhecimentos: Peso 2 – notas poderão 

variar de 0 a 2; 

18.2.1.5.2 Habilidades – notas poderão variar de 0 a 4; 

18.2.1.5.3 Atitudes – notas poderão variar de 0 a 4. 

18.2.1.6 As notas de avaliação poderão ser segmentadas 

através de frações decimais, com uma casa após a 

vírgula. Exemplo: 3,6 ou 1,7. 

18.2.1.7 As notas de cada categoria serão somadas e gerarão 

uma nota mensal para cada profissional. 

18.2.1.8 As notas de cada profissional serão compostas, 

também, através do cálculo de média aritmética 

simples, ou seja, serão somadas as notas de todos os 

profissionais e, o resultado, será dividido pelo número 

de funcionários, a fim de gerar uma nota mensal de 

cada unidade de atendimento odontológico. 

18.2.1.9 As notas de cada unidade de atendimento 

odontológico, por sua vez, serão somadas e, o 

resultado, será dividido pelo número de unidades de 

atendimento, o que irá gerar uma nota final de 

avaliação da equipe de trabalho. Esta nota será 

utilizada nos ajuste dos níveis e serviço propriamente 

dito, conforme item 18.4 deste termo. 

18.2.1.10 A responsabilidade por esta avaliação será da 

CONTRATANTE, através da Direção do Centro 

Odontológico da PMDF. 

18.2.1.11 Cada profissional será avaliado pelo coordenador da 

equipe de cada unidade de atendimento odontológico. 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS 

SUBSEÇÃO DE PREGÕES   

EDITAL DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 31/2018 – PMDF 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
 

 

 

 

 

“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

18.2.2 Avaliação da CONTRATADA quanto aos procedimentos esperados: 

18.2.2.1 O gestor do contrato ou seu substituto promoverão 

avaliação mensal, de acordo com o modelo constante 

do anexo W deste termo, observando, entre outros, 

dez principais procedimentos esperados. Esta 

avaliação permitirá concluir se a CONTRATADA : 

18.2.2.1.1 Monitora permanentemente seus 

profissionais, de modo a evitar que os 

mesmos coloquem em risco os pacientes ou 

o patrimônio da PMDF; 

18.2.2.1.2 Adota medidas para assegurar a 

continuidade dos serviços, tais como a 

substituição imediata de profissionais 

faltantes ou de empregados que adotem 

condutas inconvenientes ou, ainda, que não 

atendam às necessidades técnicas; 

18.2.2.1.3 Realiza treinamentos dos seus profissionais 

visando à melhoria da qualidade dos 

serviços prestados; 

18.2.2.1.4 Fiscaliza seus empregados para a correta 

utilização dos crachás e uniformes, zelando 

para que estes estejam limpos, sem 

manchas e com boa apresentação; 

18.2.2.1.5 Utiliza as instalações de maneira adequada, 

zelando para a preservação do patrimônio 

da PMDF; 

18.2.2.1.6 Cumpre fielmente as determinações formais 

ou instruções do executor do contrato e/ou 

fiscal da PMDF; 

18.2.2.1.7 Fornece vale-transporte e/ou tíquete-

refeição nas datas avençadas; 
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18.2.2.1.8 Fornece e fiscaliza o uso de todos os 

Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI's), exigidos em lei ou convenção, com a 

orientação para a correta utilização; 

18.2.2.1.9 Fornece e renova os uniformes para cada 

categoria, nos momentos e nas quantidades 

requeridas no Termo de Referência; 

18.2.2.1.10 Efetua o pagamento de salários, seguros, 

encargos fiscais e sociais, bem como arca 

com quaisquer despesas diretas e/ou 

indiretas relacionadas à execução do 

contrato. 

18.2.2.2 Cada um dos itens acima citados receberá uma nota 

de 0 a 10. Tais notas serão somadas e, o resultado, 

será dividido por 10 (número de itens de avaliação), a 

fim de gerar uma nota de avaliação da CONTRATADA 

quanto aos procedimentos esperados. Esta nota, 

também, será utilizada nos ajuste dos níveis e serviço 

propriamente dito, conforme descrito nos itens 18.3 e 

18.4 deste termo. 

18.3 DOS INDICADORES DE QUALIDADE E DE NÍVEIS DE SERVIÇO: Os 

indicadores de qualidade e de níveis de serviço oferecido pela empresa 

CONTRATADA serão obtidos através das notas de avaliação descritas no item 

18.2 deste termo. 

 

18.3.1 A nota gerada a partir da avaliação da Equipe de Trabalho da 

CONTRATADA representará o indicador denominado TAXA DE 

DESEMPENHO DA EQUIPE DE TRABALHO (TDET). 

 

18.3.2 A nota gerada a partir da avaliação da CONTRATADA quanto aos 

procedimentos esperados representará o indicador denominado 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS 

SUBSEÇÃO DE PREGÕES   

EDITAL DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 31/2018 – PMDF 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
 

 

 

 

 

“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

TAXA DE EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ESPERADOS 

(TEPE). 

 

18.3.3 A TAXA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA CONTRATADA 

(TADC) será obtida a partir da soma da TDET com a TEPE, 

dividindo-se o resultado desta soma por 2, a fim de obter-se uma 

nota final mensal, que representará a TADC. Este indicador será 

utilizado como referência para a justa remuneração da 

CONTRATADA e no ajuste dos níveis de serviço, descrito a seguir. 

O mecanismo de cálculo da TADC, assim como da TDET e da 

TEPE, encontra-se no quadro a seguir e estarão embutidos nas 

fórmulas de cálculos das modelos de planilhas constantes dos 

anexos V, W e X deste termo, os quais serão entregues à 

CONTRATADA e aos gestores da CONTRATANTE no momento da 

assinatura contratual. 

Indicadores Meta a Cumprir 
Instrumento 

de Medição 

Forma de 

Acompanhame

nto 

Periodicida

de 

Memória  

de cálculo 

TAXA DE 

DESEMPEN

HO DA 

EQUIPE DE 

TRABALHO 

(TDET) 

100% - Monitorar o 

desempenho da 

equipe de trabalho, 

de forma a extrair o 

máximo de seus 

conhecimentos e 

transformá-los em 

habilidades e 

atitudes. 

Planilha de 

Avaliação de 

Competência

s pelo 

Método CHA, 

constante do 

anexo V 

deste termo. 

Os gestores do 

COPMDF e das 

UNIDO’s irão 

executar 

avaliação de 

cada integrante 

da equipe de 

trabalho técnico-

auxiliar, gerando 

uma planilha 

mensal com a 

tabulação do 

Mensal 

Planilha ASB 

((nc1+nc2+...nc

4)/4)+((nh1+nh2

+...nh7)/7) + 

((na1+na2+ 

…na12)/12)=NA

SB; 

Obs.: nc = 0 a 

2; nh = 0 a 4 e 

na = 0 a 4. 

 

Planilha TSB 

((nc1+nc2+...nc
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desempenho da 

equipe. 

5)/5)+((nh1+nh2

+...nh8)/8) + 

((na1+na2+ 

…na13)/13)=NT

SB; 

Obs.: nc = 0 a 

2; nh = 0 a 4 e 

na = 0 a 4. 

 

Planilha 

Tabulação 

Mensal Equipe 

((NASBA1+NAS

B2+...NASBX)/

X) + 

((NTSBA1+NTS

B2+...NTSBX)/X

) = NUNIDO. 

 

Planilha 

Tabulação 

Unido’s 

(NUNIDO1+NU

NIDO2+... 

NUNIDOX)/X = 

TDET. 

TAXA DE 

EXECUÇÃO 

DOS 

PROCEDIM

ENTOS 

ESPERADO

S (TEPE) 

100% - Monitorar 

se a 

CONTRATADA 

executa fielmente 

os procedimentos 

esperados e 

mantém o pleno 

atendimento dos 

Planilha de 

Avaliação de 

Procediment

os 

Esperados, 

constante do 

anexo W 

O Gestor do 

contrato ou seu 

substituto irá 

realizar a 

avaliação do 

desempenho da 

CONTRATADA 

em relação aos 

Mensal 

Planilha de 

Procedimentos 

Esperados 

(N1+n2+...n10)/

10 = TEPE 
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18.4 DO AJUSTE DOS NÍVEIS DE SERVIÇO: 

18.4.1  No caso de haver a ocorrência da TDET e/ou da TEPE for(em) 

inferior(es) a 7, deve-se instaurar processo administrativo para 

apuração das falhas na prestação do serviço, podendo ao final, ser 

adotadas sanções administrativas previstas no Decreto Distrital nº 

26.851/2006. 

18.4.2 Para o ajuste no pagamento da CONTRATADA, de acordo com o 

nível de serviço prestado, obtido através da TADC, deverá ser 

utilizada a tabela a seguir: 

Nota Mensal Faixa de Ajuste no Pagamento 

serviços propostos, 

sem interrupções. 

deste termo. procedimentos 

que se espera 

dela, 

preenchendo 

planilha 

específica, 

mensalmente. 

TAXA DE 

AVALIAÇÃO 

DE 

DESEMPEN

HO DA 

CONTRATA

DA (TADC) 

100% - Avaliar a 

prestação de 

serviços de forma 

geral para a justa 

remuneração da 

CONTRATADA e 

no ajuste dos 

níveis de serviço. 

Planilha de 

Tabulação 

dos Níveis de 

Serviços 

prestados 

pela 

CONTRATA

DA, 

constante do 

anexo X 

deste termo. 

O Gestor do 

contrato ou seu 

substituto irá 

realizar a 

tabulação das 

notas obtidas 

preenchendo 

planilha 

específica, 

mensalmente. 

Mensal 
(TDET+TEP

E)/2=TADC 
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9 < TADC < 10 Pagamento Integral, sem abatimentos 

8 < TADC < 9 

Advertência e, em caso de recorrência superior a 3 

vezes, abatimento de 3% da fatura mensal. 

7 < TADC < 8 Abatimento de 5% da fatura mensal. 

6 < TADC < 7 Abatimento de 10% da fatura mensal. 

5 < TADC < 6 Abatimento de 15% da fatura mensal. 

TADC < 5 Revogação do contrato 

 

18.5 DO EMBASAMENTO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS: O gestor 

do contrato ou seu substituto, responsáveis pelo acompanhamento das 

atividades a serem executadas pela CONTRATADA, emitirão relatórios mensais 

de prestação e avaliação dos serviços, baseando-se nos indicadores TDET, 

TEPE e TADC. 

 

19. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

 

19.1 DO SIGNIFICADO DOS TERMOS UTILIZADOS: Os significados dos termos 

utilizados na presente especificação são os seguintes: 

19.1.1  CONTRATANTE: Distrito Federal, por intermédio do 

DSAP/PMDF; 

19.1.2  CONTRATADA: Proponente vencedor do certame licitatório, a 

quem será adjudicado o objeto desta licitação;  

19.1.3  FISCALIZAÇÃO: Servidor designado formalmente para 

representar a CONTRATANTE e será responsável pela 

fiscalização dos serviços; 

19.1.4  DSAP/PMDF: Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal 

da PM-DF. 
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19.2 DAS REGRAS GERAIS RELACIONADAS NESTE TERMO DE 

REFERÊNCIA: Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, 

deverão analisar toda a documentação referente a presente licitação, 

dirimindo, oportunamente, todas as dúvidas, de modo a não incorrerem em 

omissões. Omissões estas que jamais poderão ser alegadas em favor de 

eventuais pretensões de acréscimos dos preços propostos. 

19.2.1  Após a adjudicação do objeto da licitação, não será levada em 

conta qualquer reclamação ou solicitação, seja a que título for, de 

alteração dos preços constantes da proposta da CONTRATADA. 

19.2.2  Nenhuma modificação poderá ser feita na prestação dos serviços 

e nas especificações sem autorização expressa da 

FISCALIZAÇÃO.  

19.2.3  Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada 

pela mesma terão livre acesso aos serviços e a todos os locais 

onde estejam sendo realizados os trabalhos, estocados os 

materiais e equipamentos referentes ao contrato. 

19.2.4  A CONTRATADA deverá, antes de iniciar seus trabalhos, 

encaminhar à FISCALIZAÇÃO relação nominal de todos os seus 

funcionários, com a devida qualificação exigida, que trabalharão 

nas Unidades de Saúde do DSAP/PMDF. 

19.2.5  Em nenhuma hipótese será permitido o acesso de funcionários 

não incluídos em tal relação.  

19.2.6  Sempre que houver necessidade, a atualização da mencionada 

lista de nomes deverá ser formalmente providenciada junto à 

FISCALIZAÇÃO. 

19.3 DA UNIDADE FISCALIZADORA E RESPONSÁVEL PELO PROJETO: É 

responsabilidade do DSAP/PMDF, a indicação dos servidores que irão 

promover a FISCALIZAÇÃO, assim como dos responsáveis pela elaboração 

deste termo de referência e do contrato relacionado. Segue a localização do 
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DSAP/PMDF: 

19.3.1 Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da Polícia 

Militar do Distrito Federal – DSAP/PMDF, situado na SCLS 115 

Bloco D – Asa Sul –  Brasília. 

19.4 DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA: Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas 

obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá: 

19.4.1  Entregar, até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da prestação 

dos serviços, ao setor responsável pela fiscalização do contrato, 

as cópias autenticadas em cartório ou cópias simples 

acompanhadas de originais para conferência pelo servidor que as 

receber – dos seguintes documentos: 

19.4.1.1 Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – 

CND; 

19.4.1.2 Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

19.4.1.3 Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede; e 

19.4.1.4 Certidão de Regularidade do FGTS – CRF. 

19.4.2  Entregar no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela 

administração: 

19.4.2.1  Folha de pagamento analítica referente ao mês da 

prestação dos serviços, em que conste como 

tomadora a DSAP/PMDF, acompanhada de cópias dos 

recibos de depósitos bancários ou contracheques 

assinados pelos empregados; 

19.4.2.2 Comprovante de entrega de benefícios suplementares 

(vale-transporte, vale alimentação, etc), a que estiver 

obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo 
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coletivo de trabalho, relativos ao mês da prestação 

dos serviços; 

19.4.2.3 Guia do Recolhimento do INSS; 

19.4.2.4 Guia de recolhimento do FGTS; 

19.4.2.5 GFIP correspondente as guias de recolhimento do 

INSS e FGTS, discriminando o nome de cada um dos 

empregados beneficiados, que conste como tomadora 

a DSAP/PMDF; e 

19.4.2.6 Outros documentos que comprovem a regularidade 

trabalhista e fiscal da CONTRATADA. 

19.4.3 No primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA 

deverá apresentar a seguinte documentação, devidamente 

autenticada: 

19.4.3.1 Relação dos empregados, contendo nome completo, 

cargo ou função, horário do posto de trabalho, RG e 

CPF, com indicação do responsável técnico pela 

execução dos serviços, quando for o caso; 

19.4.3.2 CTPS dos empregados admitidos e do responsável 

técnico pela execução dos serviços, quando for o 

caso, devidamente anotada pela CONTRATADA e; 

19.4.3.3 Exames médicos admissionais dos empregados da 

CONTRATADA que prestarão os serviços. 

19.4.4  A documentação constante no item 19.4.1 deverá, no último mês 

de prestação dos serviços (extinção ou rescisão do contrato), 

estar acompanhada de cópias autenticadas em cartório - ou 

cópias simples acompanhadas de originais para conferência pelo 

servidor que as receber – da seguinte documentação adicional: 

19.4.4.1 Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos 

empregados utilizados na prestação dos serviços 
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contratados, devidamente homologados, quando 

exigível pelo sindicato da categoria; 

19.4.4.2 Guias de recolhimento rescisório da contribuição 

previdenciária e do FGTS; e 

19.4.4.3 Extratos de depósitos feitos nas contas vinculadas 

individuais do FGTS de cada empregado demitido. 

19.4.5 As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação 

entregue terão o prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contados 

a partir do recebimento da diligência pela CONTRATADA, para 

serem formal e documentalmente esclarecidas. 

19.4.6 Uma vez recebida a documentação, o fiscal do contrato deverá 

apor a data de entrega no DSAP/PMDF e assiná-la. 

19.4.7 O descumprimento reiterado das disposições acima e a 

manutenção da CONTRATADA em situação irregular perante as 

obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicará 

rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e 

demais cominações legais. 

19.4.8 A fiscalização, a atestação dos serviços e o encaminhamento para 

liquidação e pagamento serão realizados pelo gestor do contrato 

ou por seu substituto, formalmente designados para esse fim. 

19.4.9 A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, nota 

fiscal/fatura dos serviços, em 2 (duas) vias, emitidas e entregues 

no DSAP/PMDF, para fins de liquidação e pagamento, no mês 

subsequente ao da prestação do serviço, até o dia 20, de forma a 

garantir o recolhimento das importâncias retidas relativas à 

contribuição previdenciária no prazo estabelecido no art. 31 da Lei 

nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores. 

19.4.10 No caso de as notas/faturas serem emitidas e entregues à 

CONTRATANTE em data posterior à indicada no item anterior, 
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será imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais 

encargos moratórios decorrentes. 

 

19.5 DA VISTORIA TÉCNICA PRELIMINAR:  

19.5.1 A empresa interessada em participar da licitação poderá proceder a 

Vistoria Técnica nos locais onde os serviços serão executados, 

examinando particularmente todos os detalhes, tomando ciência 

das características dos locais, eventuais dificuldades para a sua 

execução, e demais informações necessárias à elaboração da 

proposta, até 48 (quarenta e oito horas) antes da data da realização 

da licitação. 

19.5.2 A empresa que optar por não realizar a Vistoria Técnica não poderá 

alegar posteriormente desconhecimento de qualquer detalhe, 

incompreensão, dúvidas ou esquecimento que possam provocar 

empecilhos ou gerar atrasos na realização dos serviços ou 

paralisações, arcando a empresa com quaisquer ônus decorrentes 

destes fatos. 

19.5.3 A Vistoria Técnica deverá ser agendada na Divisão Administrativa 

do Centro Odontológico da PMDF, pelo telefone (61) 3910.1549, até 

três 03 (três) dias antes da data da realização da licitação e deverá 

ser realizada nos endereços constantes no item 15 deste termo, 

com o acompanhamento de servidor indicado pelo gestor da 

unidade. Após, será emitida a Declaração de Vistoria, conforme 

modelo do Anexo Y, assinada pelo Responsável que fará parte da 

documentação a ser apresentada por ocasião da licitação. 

19.5.4 As empresas deverão contemplar em seus orçamentos todos os 

itens e insumos necessários à adequada realização dos serviços. 

 

19.6 DA GARANTIA: Por ocasião da celebração do contrato, será exigida da 
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licitante vencedora a prestação de uma das seguintes garantias: 

19.6.1 Caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo 

estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro 

em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda 

(redação dada pela Lei n° 11.079, de 2004); 

19.6.2 Seguro-garantia ou; 

19.6.3 Fiança bancária. 

19.6.3.1 Caberá à CONTRATADA optar por uma das 

modalidades de garantia acima, no percentual de 2% 

(dois por cento) do valor do contrato (Lei n.º 8.666/93, 

art. 56, parágrafo 2º). 

19.6.3.2 A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de 

fiança fornecida por instituição financeira que, por si 

ou pelos acionistas detentores de seu controle, não 

participem do capital ou da direção da licitante 

vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, 

pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código 

Civil de 2002. 

19.6.3.3 Toda e qualquer garantia prestada pela licitante 

vencedora: 

19.6.3.3.1  Somente poderá ser levantada após a 

extinção do contrato, e quando em dinheiro, 

atualizada monetariamente; 

19.6.3.3.2  Poderá, a critério da Administração do Distrito 

Federal, ser utilizada para cobrir eventuais 

multas e/ou para cobrir o inadimplemento de 

obrigações contratuais, sem prejuízo da 
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indenização eventualmente cabível. Nesta 

hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias corridos após o recebimento da 

notificação regularmente expedida, a garantia 

deverá ser reconstituída. 

19.7  DA RESERVA MENSAL PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS 

TRABALHISTAS 

19.7.1 As provisões realizadas pelo DSAP/PMDF para o pagamento dos 

encargos trabalhistas, em relação à mão-de-obra da empresa 

CONTRATADA para prestar serviços de forma contínua, por meio 

de dedicação exclusiva de mão-de-obra, serão destacadas do 

valor mensal do contrato e depositadas em conta vinculada em 

instituição bancária, bloqueada para movimentação e aberta em 

nome da empresa.    

19.7.1.1 A movimentação da conta vinculada dependerá de 

autorização do DSAP/PMDF e será feita 

exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 

19.7.1.2 O montante do depósito vinculado será igual ao 

somatório dos valores das seguintes provisões: I – 13º 

(décimo terceiro) salário (8,33%);  II – férias e um 

terço constitucional de férias (12,10%); III - multa 

sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões 

sem justa causa (5,00%); e  IV - encargos sobre férias 

e 13º (décimo terceiro) salário (0% ou 7,82%) – Se a 

empresa CONTRATADA for optante pelo Simples 

Nacional é isenta (0%). Para as demais, neste Termo 

de Referência, foi adotado o percentual máximo, com 

SAT de 3%, seguindo orientação do Decreto nº 2.173, 

de março de 1997, que obriga as empresas pagarem a 
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alíquota de 3% (risco grave de risco de acidentes de 

trabalho) sem que se leve em consideração o 

percentual de empregados que realmente exercem 

funções de risco. 

19.7.2 A PMDF deverá firmar acordo de cooperação com instituição 

bancária, o qual determinará os termos para a abertura da conta 

corrente vinculada.  

19.7.3 A assinatura do contrato de prestação de serviços entre o 

DSAP/PMDF e a empresa vencedora do certame será precedida 

dos seguintes atos: 

19.7.3.1 Solicitação do DSAP/PMDF, mediante oficio, de 

abertura de conta corrente vinculada bloqueada para 

movimentação, no nome da empresa, conforme 

disposto no item 19.7.1; 

19.7.3.2 Assinatura, pela empresa a ser contratada, no ato da 

regularização da conta corrente vinculada, de termo 

especifico da instituição financeira que permita ao 

órgão ou entidade contratante ter acesso aos saldos e 

extratos, e que vincule a movimentação dos valores 

depositados à sua autorização. 

19.7.4 O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da 

poupança ou outro definido em acordo de cooperação, observada 

a maior rentabilidade. 

19.7.5 Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas 

mencionados no item 19.7.1.2, depositados em conta vinculada, 

deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à 

empresa. 

19.7.6 As regras expressas neste Termo de Referência, relativas à conta 

vinculada, fazem parte do edital. A CONTRATADA deverá, ainda, 
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assinar documento de autorização para a criação da conta 

vinculada, nos termos do art. 19-A da Instrução Normativa Nº 06, 

de 23DEZ2013. 

19.7.7 A CONTRATADA poderá solicitar a autorização do DSAP/PMDF 

para utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento de 

eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes 

de situações ocorridas durante a vigência do contrato. 

19.7.7.1 Para a liberação dos recursos da conta vinculada para 

o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas 

aos empregados, decorrentes de situações ocorridas 

durante a vigência do contrato, a CONTRATADA 

deverá apresentar ao DSAP/PMDF os documentos 

comprobatórios da ocorrência das obrigações 

trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. 

19.7.7.2 Após a confirmação da ocorrência da situação que 

ensejou o pagamento de indenização trabalhista e a 

conferência dos cálculos, o DSAP/PMDF expedirá a 

autorização para a movimentação da conta vinculada 

e a encaminhará à instituição financeira no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da 

apresentação dos documentos comprobatórios pela 

CONTRATADA. 

19.7.7.3 A autorização de que trata o item anterior deverá 

especificar que a movimentação será exclusiva para o 

pagamento das indenizações trabalhistas aos 

trabalhadores favorecidos. 

19.7.8 A CONTRATADA deverá apresentar ao DSAP/PMDF, no prazo 

máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o 

comprovante das transferências bancárias realizadas para a 
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quitação das obrigações trabalhistas. 

19.7.9 O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à 

CONTRATADA, no momento do encerramento do contrato, na 

presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços 

contratados, após a comprovação da quitação de todos os 

encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço 

contratado. 

19.7.10 Os percentuais dos valores provisionados para atendimento do 

item 19.7.1.2 foram definidos com base no item 12 do anexo 7 da 

IN02-MPOG. Os orçamentos coletados, portanto, levaram em 

consideração a previsão de tal conta vinculada.  

 

19.8 DA REPACTUAÇÃO  

19.8.1 De acordo com a Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 

2008, modificada pela IN06, a repactuação é uma forma de 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato que 

deve ser utilizada para serviços continuados com dedicação 

exclusiva da mão de obra, por meio da análise da variação dos 

custos contratuais, devendo estar prevista no instrumento 

convocatório com data vinculada à apresentação das propostas, 

para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao 

acordo ou à convenção coletiva ao qual o orçamento esteja 

vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra. 

19.8.2 De acordo com a Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 

2013 é necessário observar a data-base da categoria prevista na 

Convenção Coletiva de Trabalho. Os reajustes dos empregados 

devem ser, obrigatoriamente, concedidos pela empresa no dia e 

percentual previstos, devendo ser verificada pelo gestor do 
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contrato a necessidade de se proceder a repactuação do contrato, 

observado o disposto no art. 40 da Instrução Normativa nº 2, de 

30 de abril de 2008, inclusive quanto à necessidade de solicitação 

da CONTRATADA. 

19.8.3 Assim, a repactuação do contrato observará o que determina 

disposto na Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008 e 

suas atualizações, no que diz respeito ao tópico “DA 

REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DOS CONTRATOS”.  

 

19.9 DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

19.9.1 Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços será 

fiscalizada por um ou mais representantes na PMDF, especialmente 

designados para este fim, aos quais competirá dirimir as dúvidas 

que surgirem no curso da sua prestação e de tudo dará ciência à 

empresa, para a fiel execução contratual durante toda a sua 

vigência. 

19.9.2 Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante 

a PMDF ou a terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e 

irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todas as etapas e a 

presença do servidor designado como Executor do Contrato não 

diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA na execução. 

19.9.3 Ao Executor do Contrato e seus assessores fica assegurado o 

direito de exigir o cumprimento de todos os itens constantes deste 

Termo de Referência, do Edital e das cláusulas do contrato. 

19.9.4 O Executor do Contrato e/ou outra autoridade da PMDF poderá 

solicitar a substituição de qualquer empregado da empresa que 

comprometa a perfeita execução dos serviços, que crie obstáculos à 

fiscalização, que não corresponda às exigências disciplinares da 

Corporação, que tenha um comportamento inadequado ou que 

incida em faltas frequentes.  
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19.9.5 O Executor do contrato e seu substituo, serão devidamente 

nomeados pelo DSAP/PMDF antes do início da prestação dos 

serviços por parte da CONTRATADA. 

 

19.10 SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA 

19.10.1 A CONTRATADA não pode transferir a terceiros o objeto do 

contrato, podendo ocorrer a sua substituição, desde que isso atenda 

ao interesse público da Administração e se mantenha todas as 

condições inicialmente pactuadas, bem como, as condições de 

Habilitação e Aptidão previstas no Edital e neste Termo de 

Referência. Esta possibilidade está em conformidade com decisões 

do Tribunal de Contas da União, expressa nos acórdãos n.º 

1108/2003 e n.º 1245/2004, proferidos nas sessões plenárias 

datadas de 13/08/2003 e 25/08/2004. 

19.10.2 A situação prevista no artigo anterior deverá ser solicitada ao 

Diretor de Planejamento e Gestão de Contratos da PMDF, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, o qual emitirá um parecer 

com autorização. 

19.10.3 Caso haja uma negativa a esta solicitação, a CONTRATADA 

poderá recorrer ao Chefe do Departamento de Saúde e Assistência 

ao Pessoal da PMDF. 

19.11 RESPONSABILIZAÇÕES LEGAIS 

19.11.1 A CONTRATADA será responsabilizada civil e criminalmente, 

por todo e qualquer dano que cause à Administração, a preposto 

seus ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da 

execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência, não 

cabendo à Administração, em hipótese alguma, responsabilidade 

por danos diretos ou indiretos e por lucros cessantes decorrentes. 

19.11.2 Ressalta-se a impossibilidade de transferência de 

responsabilidade, ao Distrito Federal ou à PMDF, por encargos 

trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários porventura 
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inadimplidos pela CONTRATADA, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 

nº. 8.666/93, bem como, a impossibilidade de estabelecimento de 

vínculo empregatício entre os empregados desta e a Administração. 

 

 

20.  ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

20.1 Após a devida aprovação deste termo de referência, será emitido o 

respectivo PES – Pedido de Execução de Serviço – para posterior indicação 

das fontes de recurso, o qual consta do presente processo, logo após seus 

anexos. 

 

 

21. ANEXOS (a maioria do anexos não foram modificados em relação à versão anterior 

deste termo de referência, não tendo sido impressos para economia de papel): 

 

21.1 Anexo A – Modelos de Contratação de Outros Órgãos da Administração 

Pública. 

21.2 Anexo B – Cópia do Ofício do COPMDF nº 126/COPMDF de Solicitação do 

Serviço Objeto do Presente Termo de Referência. 

21.3 Anexo C – Modelos de Peças de Uniformes e EPI’s para ASB e TSB. 

21.4 Anexo D – Planilha com Tabulação Final do Custo Médio dos Serviços. 

21.5 Anexo E – Orçamentos Obtidos - 2018. 

21.6 Anexo F – Cópia do Manual de Orientações Técnicas de Limpeza, 

Higienização e Conservação das Unidades de Saúde do DSAP/PMDF. 
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21.7 Anexo G – Cópia do Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços 

Odontológicos da Polícia Militar do Distrito Federal – PGRSO – PMDF. 

21.8 Anexo H – Cópia dos Laudos Técnico-Periciais SES. 

21.9 Anexo I – Modelos de Planilhas para Solicitação de Orçamentos e 

Referência das Empresas Licitantes. 

21.10 Anexo J – Manual de Orientação para Preenchimento da Planilha de Custo 

e Formação de Preços do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão – MPOG. 

21.11 Anexo K – Memória de cálculo para planilha de custos e formação de 

preço. 

21.12 Anexo L – Convenção Coletiva SBH/SindSaúde-DF 2018/2019. 

21.13 Anexo M – Cópia do Decreto nº 38.835 de 31JAN2018, referente ao 

Calendário de Feriados e Pontos Facultativos em 2018, no Distrito Federal. 

21.14 Anexo N – Cópia do Decreto nº 37.940 de 30DEZ2016, sobre passagens e 

Tarifas de Ônibus. 

21.15 Anexo O – Orientação oficial para preenchimento da planilha de custo e 

formação de preços. 

21.16 Anexo P – e-mails enviados para solicitação de orçamentos. 

21.17 Anexo Q – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para 

Habilitação. 

21.18 Anexo R – Modelo de Declaração da Não Utilização da Mão de Obra de 

Menores. 

21.19 Anexo S – Modelo de Declaração que Disponibilizará Materiais, 

Aparelhamentos e Pessoal Técnico Adequados para o Cumprimento do 

Objeto da Licitação. 

21.20 Anexo T – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica. 

21.21 Anexo U – Modelo de Atestado para Demonstração da Administração de 

Contratos com Mais de 10 (Dez) Empregados.  

21.22 Anexo V – Planilha de Avaliação de Competências – Método CHA. 
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21.23 Anexo W – Planilha de Avaliação da Contratada quanto aos Procedimentos 

Esperados. 

21.24 Anexo X – Planilha de Tabulação dos Níveis de Serviços Prestados. 

21.25 Anexo Y – Modelo de Declaração de Vistoria Técnica Preliminar. 

21.26 Anexo Z – Convenção Coletiva 2018 –  SindServiços. 

21.27 Anexo AA – Cópias de Pregões Relacionados ao Objeto. 

 

22. AUTOR 

 

Brasília, 12 de dezembro de 2018. 

 

   

JOSÉ AFONSO ZERBINI JUNIOR TC QOPMSD – Mat.: 50.941-8 

Chefe da Seção de Assistência Odontológica – DAO/DSAP 

Ctt: 61.9.8401.2703 / e-mail: jose.zerbini@pm.df.gov.br  
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23. APROVAÇÃO – DESPACHOS 

 

 

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 

 

Despacho 

 

• Ciente.  

• Concordo com o conteúdo deste Termo de Referência com fundamento no art. 7º. § 2º, 

inciso II da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

• Encaminhe-se ao à DPGC para as providências julgáveis cabíveis. 
 

Brasília, ___ de _____________ de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

ODAIR PIRES GUERRA TC QOPMSD 

Diretor de Assistência Odontológica em Exercício – DAO/DSAP – PMDF 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS 

SUBSEÇÃO DE PREGÕES   

EDITAL DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 31/2018 – PMDF 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
 

 

 

 

 

“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A – MODELOS DE CONTRATAÇÃO DE OUTROS 

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

(sem alterações em relação à versão original – documentos 

constam das folhas 154 a 159). 

 

OBSERVAÇÃO: Os modelos encontram-se disponíveis no processo para conhecimento presencial, 

no horário de segunda à quinta das 14:00 às 16:00 horas e sexta-feira de 08:00 às 12:00 horas, na 

Subseção de Pregões da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos (SsPregões/DPGC), 

localizada no Setor Policial Sul Área Especial nº 4 - Centro Médico da PMDF, Asa Sul - 

Brasília/DF, CEP: 70.610.200.  

 

 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS 

SUBSEÇÃO DE PREGÕES   

EDITAL DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 31/2018 – PMDF 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
 

 

 

 

 

“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

 

 

 

ANEXO B – CÓPIA DO OFÍCIO DO COPMDF Nº 126/COPMDF DE 

SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO PRESENTE TERMO 

DE REFERÊNCIA. 

(sem alterações em relação à versão original – documentos 

constam das folhas 160 a 170). 

 

 

OBSERVAÇÃO: a cópia do ofício encontra-se disponível no processo para conhecimento 

presencial, no horário de segunda à quinta das 14:00 às 16:00 horas e sexta-feira de 08:00 às 12:00 

horas, na Subseção de Pregões da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos 

(SsPregões/DPGC), localizada no Setor Policial Sul Área Especial nº 4 - Centro Médico da PMDF, 

Asa Sul - Brasília/DF, CEP: 70.610.200.  
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ANEXO C – MODELOS DE PEÇAS DE UNIFORMES E EPI’S 

PARA ASB E TSB. 

 

 

1. Calça Feminina – Modelo 
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2. Camisa Feminina – Modelo 

 

 
 

 

 

 

3. Sapatilha Feminina – Modelo 
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4. Bata Gestante – Modelo 
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5. Calça para gestantes – Modelo* 

 
 

*Obs.: A cor no modelo é apenas ilustrativa. A cor correta para fornecimento é branca. 

 

 

6. Calça Masculina – Modelo 
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7. Camisa Masculina – Modelo 

 

 
 

 

8. Calçado Masculino – Modelo 
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9. Jaleco Feminino – Modelo 
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10. Jaleco Masculino – Modelo 

 

 

 

11. Avental Impermeável – Modelo 
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ANEXO D – PLANILHA COM TABULAÇÃO FINAL DO CUSTO 

MÉDIO DOS SERVIÇOS 

 

OBSERVAÇÃO: O valor total estimado da contratação tem como base pesquisa de preços realizada 

pela Diretoria de Assistência Odontológica do DSAP e constam nos números 5.5.2 e 5.5.3 do termo 

de referência. As informações detalhadas referência à pesquisa de preços, entre outros documentos, 

encontram-se disponíveis no processo para conhecimento presencial, no horário de segunda à quinta 

das 14:00 às 16:00 horas e sexta-feira de 08:00 às 12:00 horas, na Subseção de Pregões da Diretoria 

de Planejamento e Gestão de Contratos (SsPregões/DPGC), localizada no Setor Policial Sul Área 

Especial nº 4 - Centro Médico da PMDF, Asa Sul - Brasília/DF, CEP: 70.610.200. 
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ANEXO E – ORÇAMENTOS OBTIDOS - 2018. 

 

OBSERVAÇÃO: O valor total estimado da contratação tem como base pesquisa de preços realizada 

pela Diretoria de Assistência Odontológica do DSAP. As informações detalhadas referência à 

pesquisa de preços, entre outros documentos, encontram-se disponíveis no processo para 

conhecimento presencial, no horário de segunda à quinta das 14:00 às 16:00 horas e sexta-feira de 

08:00 às 12:00 horas, na Subseção de Pregões da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos 

(SsPregões/DPGC), localizada no Setor Policial Sul Área Especial nº 4 - Centro Médico da PMDF, 

Asa Sul - Brasília/DF, CEP: 70.610.200. 
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ANEXO F – CÓPIA DO MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 

DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS 

UNIDADES DE SAÚDE DO DSAP/PMDF. 

(sem alterações em relação à versão original – documentos 

constam das folhas 260 a 391). 

 

OBSERVAÇÃO: O manual encontra-se disponível no processo para conhecimento presencial, no 

horário de segunda à quinta das 14:00 às 16:00 horas e sexta-feira de 08:00 às 12:00 horas, na 

Subseção de Pregões da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos (SsPregões/DPGC), 

localizada no Setor Policial Sul Área Especial nº 4 - Centro Médico da PMDF, Asa Sul - 

Brasília/DF, CEP: 70.610.200. O arquivo também pode ser solicitado pelos e-mails 

dsap.sspregoes@gmail.com e dsap.sspregoes@pm.df.gov.br 

 

 

 

 

 

 

mailto:dsap.sspregoes@gmail.com
mailto:dsap.sspregoes@pm.df.gov.br


 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS 

SUBSEÇÃO DE PREGÕES   

EDITAL DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 31/2018 – PMDF 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
 

 

 

 

 

“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

 

 

ANEXO G – CÓPIA DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DA POLÍCIA 

MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PGRSO – PMDF. 

(sem alterações em relação à versão original – documentos 

constam das folhas 392 a 435). 

 

OBSERVAÇÃO: O plano de gerenciamento encontra-se disponível no processo para conhecimento 

presencial, no horário de segunda à quinta das 14:00 às 16:00 horas e sexta-feira de 08:00 às 12:00 

horas, na Subseção de Pregões da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos 

(SsPregões/DPGC), localizada no Setor Policial Sul Área Especial nº 4 - Centro Médico da PMDF, 

Asa Sul - Brasília/DF, CEP: 70.610.200. O arquivo também pode ser solicitado pelos e-mails 

dsap.sspregoes@gmail.com e dsap.sspregoes@pm.df.gov.br 
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ANEXO H – CÓPIA DOS LAUDOS TÉCNICO-PERICIAIS SES. 

(sem alterações em relação à versão original – documentos 

constam das folhas 436 a 464). 

OBSERVAÇÃO: Os laudos encontram-se disponíveis no processo para conhecimento presencial, 

no horário de segunda à quinta das 14:00 às 16:00 horas e sexta-feira de 08:00 às 12:00 horas, na 

Subseção de Pregões da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos (SsPregões/DPGC), 

localizada no Setor Policial Sul Área Especial nº 4 - Centro Médico da PMDF, Asa Sul - 

Brasília/DF, CEP: 70.610.200. Os arquivos também podem ser solicitados pelos e-mails 

dsap.sspregoes@gmail.com e dsap.sspregoes@pm.df.gov.br 
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ANEXO I – MODELOS DE PLANILHAS PARA SOLICITAÇÃO DE 

ORÇAMENTOS E REFERÊNCIA DAS EMPRESAS LICITANTES. 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO - PMDF 

       
4. PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO - TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL - TSB - TGI2 

44 D - GRAU DE INSALUBRIDADE 2 (MÉDIO) 

 Dados para Composição dos Custos - Modelo Anexo III - IN02 - Alterado pela Portaria Normativa nº 7, IN03,  
IN06 e IN05/2018. 

       

I INSTITUIÇÃO CONTRATANTE 
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - 
PMDF 

II Nº DO PROCESSO 00.054.000.333/2015 PMDF 

       DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO) 

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)   

B Município/UF Brasília-DF 

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 2018-2019 

D Tipo de Serviço 
TSB - 44 Horas 

Semanais 

E Nº de meses de execução contratual 12 

       IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO (1) 

UNIDADES DE ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO 

TIPO DE 
SERVIÇO/POSTO 

GRAU DE 
INSALUBRIDADE 

UNIDADE DE MEDIDA 

QUANTIDADE 
A 

CONTRATAR  

Nº de Postos 
de Serviço a 

designar para 
cada Unidade 

(2) 

A 
Clínica Odontológica Provisória do 
Anexo do Centro Médico – Setor 

Policial Sul 

TSB MÉDIO POSTO DE SERVIÇO 

7 

B 
Unidade de Cirurgia 

Bucomaxilofacial - Cmed/PMDF – 
Setor Policial Sul 

1 

C 
Unidade de Radiologia 

Odontotológica – Centro de 
Diagnóstico – Setor Policial Sul 

2 

D 
UNAMPRO's 463 e 464 – 

Estacionamento base – Setor 
Policial Sul 

2 

E 
UNIDO – Unidade Descentralizada 

de Odontologia – 17ºBPM – 
Águas Claras 

0 
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F 
UNIDO – Unidade Descentralizada 
de Odontologia – 1ºBEsc – Águas 

Claras 
1 

G 
UNIDO – Unidade Descentralizada 

de Odontologia – 13º BPM – 
Sobradinho – DF 

1 

H 
UNIDO – Unidade Descentralizada 

de Odontologia – 2º BPM – 
Taguatinga – DF 

1 

I 
UNIDO – Unidade Descentralizada 
de Odontologia – 9º BPM – Gama 

– DF 
1 

J 
UNIDO – Unidade Descentralizada 

de Odontologia – CAEAp – 
Taguatinga – DF 

3 

K 
UNIDO – Unidade Descentralizada 

de Odontologia – RPMon  – 
Riacho Fundo – DF 

1 

L 
UNIDO – Unidade Descentralizada 

de Odontologia – 11º BPM – 
Samambaia – DF 

1 

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (em função da unidade de medida) 21 

NOTAS: (1) Planilha adaptada às necessidades das Unidades de Atendimento Odontológico da PMDF. (2) O número de profissionais foi 
definido pelo CO/PMDF para cada uma das unidades de atendimento odontológico.   

       
ANEXO III - MÃO DE OBRA 

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 

1 Tipo de Serviço ( mesmo serviço com caracterísitcas distintas) 
Técnico em 

Saúde Bucal - 
TSB 

2 Salário normativo da categoria profissional R$ 1.029,00 

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) 
Profissionais 

Técnicos 
(Higiene) 

4 Data-base da categoria 01/09/2018 

 
 
 

  

  
     

  

MÓDULO I - COMPOSIÇÃO DE REMUNERAÇÃO  % Valor (R$) 

A Salário Base (3) N/A * R$ 0,00 

B Adicional Periculosidade ( 30% sobre a remuneração - NR 16.2) (4) N/A * N/A 

C 
Adicional Insalubridade:  grau médio, 20% sobre o salário normativo da categoria definido na 
CCT (NR 15) (5) 

20,00% R$ 205,80 

D Adicional Noturno (Não se aplica ao objeto da presente contratação) (6) N/A * N/A 

E Hora Noturna adicional (Não se aplica ao objeto da presente contratação) (6) N/A * N/A 

F Adicional de Hora extra (se for o caso) (7) N/A * R$ 0,00 

G Intervalo Intrajornada (7) N/A * R$ 0,00 
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H Outros (especificar) 0,00% R$ 0,00 

Total Módulo I - Composição de Remuneração R$ 205,80 

NOTAS: (3)  O salário base nunca poderá ser inferior ao salário normativo fixado pela convenção coletiva da categoria. Além disto, para a 
atual contratação, os empregados serão considerados como MENSALISTAS, para facilitar e permitir o julgamento do preço correto das 
propostas. (4) O adicional de insalubridade exclui o adicional de periculosidade e vice versa. Como o serviço objeto da contratação condiz 
com as atividades e operações insalubres constantes da NR-15 da Portaria Nº 3.214 de 8 de junho de 1978 e, ao mesmo tempo, não condiz 
com as atividades e operações perigosas constantes da NR-16 da Portaria Nº 3.214 de 8 de junho de 1978, será considerado para o cálculo 
presente o adicional de insalubridade. (5)  Esta planilha refere-se especificamente aos profissionais que atuarão em áreas de grau médio 
de insalubridade, para fins de orçamento e contratação.  Os graus de insalubridade de cada área de atendimento foram estabelecidos 
através de laudo técnico pericial de um médico do trabalho. A base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário normativo fixado 
pela convenção coletiva da categoria.  (6)  Não haverá trabalho noturno. (7) Na composição dos valores de referência não previsão desse 
custo.  *OBSERVAÇÃO: N/A = Não se aplica. 

  

MÓDULO II - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS (5) Valor (R$) 

A Transporte:  Desconto legal sobre transporte (máximo 6% da remuneração) (8) R$ 165,76 

B Auxílio alimentação (Vales, tíquetes ou cartão alimentação) (9) R$ 409,50 

C Assistência médica e familiar (Aux. Odontológico) (10.1) R$ 175,00 

D Auxílio Creche (10.2) R$ 0,00 

E Seguro de vida, Invalidez e Funeral (11) R$ 1,50 

F Outros (especificar) (12) R$ 0,00 

Total Módulo II - Benefícios Mensais e Diários R$ 751,76 

NOTAS: (8)  Seguindo o Decreto nº 37.240 de 30DEZ216. para tal contratação, foi estabelecido o custo de R$ 5,00 (cinco reais) para cada 
trecho, totalizando R$ 10,00 (dez reais) a ida somada à volta, por dia de trabalho. O valor obtido neste item corresponde ao custo efetivo 
do insumo (descontado o valor a ser pago pelo empregado) - Desconto máximo permitido(e aqui considerado) por empregado de 6% sobre 
o salário base ou remuneração. (9)  O valor diário mínimo por trabalhador, indicado pela Convenção Coletiva da Categoria – 
SBH/SINDSAÚDE – 2018/2019 é de R$18,00 (10.1) Os valores para Assistência Médica e Auxilio Odontológico foram baseados na 
Convenção Coletiva do Sindserviços 2018, que indica o pagamento mensal de R$ 148,90 (R$139,00 para assistência médica e 9,90 para 
auxílio odontológico) por empregado ao Sindicato Laboral.  (10.2) Nem a Convenção Coletiva da Categoria – SBH/SINDSAÚDE – 2018/2019, 
nem a  Convenção Coletiva do Sindserviços 2018 preveem a concessão deste benefício, não sendo necessária sua previsão e remuneração. 
(11) Seguro de Vida e Auxílio Funeral - De acordo com a Convenção Coletiva do Sindserviços 2018 , o valor mensal por funcionário é de R$ 
1,50. (12)  Não  há previsão de outros benefícios na Convenção Coletiva da Categoria – SBH/SINDSAÚDE – 2018/2019 e na Convenção 
Coletiva do Sindserviços 2018 . 

  

MÓDULO III- INSUMOS DIVERSOS (13) Valor (R$) 

A Uniformes/EPI's (14) R$ 0,00 

B Materiais e Utensílios (14) R$ 0,00 

C Manutenção e Depreciação dos Equipamentos (14) R$ 0,00 

D Outros (especificar) R$ 0,00 

Total Módulo III - Insumos Diversos R$ 0,00 

NOTAS: (13) Os Valores Mensais lançados neste módulo correspondem a cada empregado. (14) Os valores com uniformes e EPI's deverão 
ser preenchidos em planilha própria. Osresultado destas planilhas será transportados para os campos acima automaticamente. Não há 
previsão de despesas com materiais, manutenção e depreciação de equipamentos. 

  

MÓDULO IV - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4.1 SUB-MÓDULO 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e Outras Contribuições (15) % Valor (R$) 

A INSS (16) 0,00% R$ 0,00 

B SESI ou SESC (17) 0,00% R$ 0,00 

C SENAI ou SENAC (18) 0,00% R$ 0,00 

D INCRA (19) 0,00% R$ 0,00 
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E Salário educação (20) 0,00% R$ 0,00 

F FGTS (16) 8,00% R$ 16,46 

G Seguro acidente do trabalho (SAT) (21) 0,00% R$ 0,00 

H SEBRAE (22) 0,00% R$ 0,00 

Subtotal Sub-Módulo 4.1 8,00% R$ 16,46 

NOTAS: (15) Percentuais incidentes sobre a remuneração e determinados por lei. (16) INSS= Zero ou 20% sobre o valor total da 
remuneração, dependendo se a empresa for optante pelo Simples Nacional  (isento/0%) ou não (20%). FGTS= 8%(Não há isenção da 
contribuição para quem é optante pelo Simples Nacional). (17) SESI ou SESC= Zero ou  1,50% sobre o valor total da remuneração, 
dependendo se a empresa for optante pelo Simples Nacional (isento/0%) ou não (1,50%). (18) SENAI ou SENAC= Zero ou  1% sobre o valor 
total da remuneração, dependendo se a empresa for optante pelo Simples Nacional (isento/0%) ou não (1%). (19) INCRA = Zero ou  0,20% 
sobre o valor total da remuneração, dependendo se a empresa for optante pelo Simples Nacional (isento/0%) ou não (0,20%). (20) Salário 
Educação = Zero ou 2,50% sobre o valor total da remuneração, dependendo se a empresa for optante pelo Simples Nacional (isento/0%) 
ou não (2,50%). (21) SAT = Zero ou 3% sobre o valor total da remuneração, dependendo se a empresa for optante pelo Simples Nacional 
(isento/0%) ou não (3%). O percentual definido para o subitem "G" - Seguro de Acidente de Trabalho -  nesta contratação é de 3% para as 
empresas não optantes pelo simples nacional, seguindo a recomendação do Decreto nº 2.173, de março de 1997, que obriga a adoção do 
percentual máximo de 3% (risco grave). (22) SEBRAE = Zero ou 0,60% sobre o valor total da remuneração, dependendo se a empresa for 
optante pelo Simples Nacional (isento/0%) ou não (0,60%).  

4.2 SUB-MÓDULO 4.2 - 13º Salário % Valor (R$) 

A 13º salário (23) 8,33% R$ 17,14 

B Adicional de Férias (23) 2,98% R$ 6,13 

Subtotal 11,31% 23,28 

C Incidência do submódulo 4.1 sobre 13º salário (24) 0,90% R$ 0,16 

Subtotal Sub-Módulo 4.2 12,21% R$ 23,43 

NOTAS: (23) Referências: Item 12 do Anexo VII da IN 02 MPOG; Art. 7º, inciso VIII, Constituição Federal de 1988, art. 1° a 3°, Lei nº 
4.090/1962, parágrafo único , art. 1º Lei nº 7.787/1989 e Estudos do CNJ Resolução nº 98/2009.  (24) Aplicar o percentual obtido no 
submódulo 4.1 sobre o valor encontrado para o 13º salário. 

4.3 SUB-MÓDULO 4.3 - Afastamento Maternidade % Valor (R$) 

A Afastamento Maternidade(25) 0,02% R$ 0,04 

B Incidência do submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade(26) 0,00% R$ 0,00 

Subtotal Sub-Módulo 4.3 0,02% R$ 0,04 

NOTAS: (25) Por  ser  um beneficio pago ao segurado pela empregadora, e restituído atráves de compensações deduzidas no ato do 
pagamento das contribuições devidas à Previdência Social através da Guia da Previdência - GPS, coforme art. 30 da INRFB Nº 900/2008, 
deve ser incluído na composição dos custos. (26) Aplicar o percentual obtido no submódulo 4.1 sobre o valor encontrado para o 
afastamento maternidade. 

4.4 SUB-MÓDULO 4.4 - Provisão para Rescisão (27) % Valor (R$) 

A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,86 

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,03% 0,00 

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado (28) 5,00% 10,29 

D Aviso Prévio Trabalhado 0,04% 0,08 

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado (29) 0,00% 0,00 

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado (30) 0,01% 0,02 

Subtotal Sub-Módulo 4.4 5,51% 11,26 

NOTAS: (27)  Os percentuais definidos condizem com a existência de conta vinculada em garantia. (28) Referência: Item 9 do Anexo VII da 
IN 06 MPOG. (29) Aplicar o percentual obtido no submódulo 4.1 sobre o valor encontrado para o aviso prévio trabalhado. (30) Referência: 
CCT Sindserviços/DF 2018-2018. 

4.5 SUB-MÓDULO 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$) 

A Férias  (31) 12,10% 24,90 

B Ausência por Doença 1,66% 3,42 

C Licença paternidade 0,02% 0,04 

D Ausências Legais (32) 1,66% 3,42 
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E Ausência por Acidente de trabalho 0,03% 0,06 

F Outros (especificar) 0,00% 0,00 

Subtotal 15,47% 31,84 

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição (33) 1,24% 0,39 

Subtotal Sub-Módulo 4.5 16,71% 32,23 

NOTAS: (31) A IN 06/MPOG de 23DEZ2013 incluiu junto ao item A - Férias -  do sub-módulo 4.5, o terço constucional de férias. O item 12 
do Anexo VII IN06/MPOG estabelece o valor de 12,10% para este item. (32) Inclui reposição de funcionário estudante prevista pela CCT 
SINDISERVIÇOS/DF 2017. (33) Aplicar o percentual obtido no submódulo 4.1 sobre o subtotal obtido para o custo de reposição. 

4 Quadro Resumo - Módulo IV - Encargos Sociais e Trabalhistas % Valor (R$) 

4.1 Encargos Previdenciários e FGTS 8,00% 16,46 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias 12,21% 23,43 

4.3  Afastamento Maternidade 0,02% 0,04 

4.4 Custo de Rescisão 5,51% 11,26 

4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente 16,71% 32,23 

4.6 Outros (Especificar) 0,00% 0,00 

Total Módulo IV - Insumos Diversos 42,45% 83,43 

  

MÓDULO V - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - CITL 

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$) 

A Custos Indiretos (percentual incidente sobre a soma dos módulos 1, 2, 3 e 4) (34) 0,00% 0,00 

B 
Lucro  (percentual incidente sobre a soma dos módulos 1, 2, 3 e 4, e sobre os custos 
indiretos) (34) 

0,00% 0,00 

C Tributos (percentual incidente sobre o faturamento) 5,00% 54,79 

  C1. Tributos Federais ( COFINS  e PIS) (35) 0,00% 0,00 

  C2. Tributos Distritais (ISS) (36) 5,00% 52,05 

  C3. Tributos Municipais ( especificar) 0,00% 0,00 

  C4. Outros Tributos 0,00% 0,00 

D 
Informar ao lado a opção de regime tributário da empresa (Super Simples Isento ou não, 
Lucro Real ou Lucro Presumido) 

  

  

TOTAL 5,00% 54,79 

NOTAS: (34) As empresas deverão observar os limites máximos estabelecidos  para esta contratação de 5,00% para custos indiretos, 
definido com base nos  valores  utilizados  pelo  TCU  nas  suas últimas  contratações  - Acórdão  TCU 1.753/2008‐Plenário) e de 6,79% para 
o Lucro, definido por estudo do MPOG durante a formatação da IN02/2008. (35) Pessoas Jurídicas Adotantes do Regime de Incidência 
Cumulativa/Lucro Presumido = 3,65% (0,65% /PIS e 3,00% COFINS);  Pessoas Jurídicas Adodantes do Regime de Incidência Não-
Cumulativa/Lucro Real = 9,25% (1,65% /PIS e 7,60% COFINS); Pessoas Jurídicas Adodantes do Regime Diferenciado/SIMPLES, observar 
redação do art. 10, da Lei n.10.833/2003. (36) Segundo o MPOG, na composição dos valores limites do ISS para serviços, foi adotada a 
alíquota vigente na maior parte das capitais brasileiras, que é de 5%. 

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO / TSB 

A MÓDULO I - COMPOSIÇÃO DE REMUNERAÇÃO 205,80 

B MÓDULO II - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 751,76 

C MÓDULO III- INSUMOS DIVERSOS 0,00 

D MÓDULO IV - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 83,43 

Subtotal (Módulos I+II+III+IV) 1.040,99 

E MÓDULO V - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 54,79 

VALOR TOTAL POR EMPREGADO/TSB 1095,77 
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ANEXO J – MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA PREENCHIMENTO 

DA PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – 

MPOG. 

(sem alterações em relação à versão original – documentos 

constam das folhas 478 a 558). 

OBSERVAÇÃO: Manual disponível no Anexo III da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril 

de 2008 alterado pela Portaria Normativa nº 7, de 9 de março de 2011. O arquivo também pode 

ser solicitado pelos e-mails dsap.sspregoes@gmail.com e dsap.sspregoes@pm.df.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dsap.sspregoes@gmail.com
mailto:dsap.sspregoes@pm.df.gov.br


 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS 

SUBSEÇÃO DE PREGÕES   

EDITAL DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 31/2018 – PMDF 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
 

 

 

 

 

“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

 

ANEXO K – MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA PLANILHA DE 

CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO.  

MÓDULO I - COMPOSIÇÃO DE REMUNERAÇÃO % Memória de Cálculo 

C Adicional Insalubridade: médio (20%)  20% NR-15, Anexo 14 (Riscos Biológicos) e Art. 9º ON 

SGP/MPOG de 18MAR2013. 

MÓDULO II - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS  

A Transporte: Desconto legal sobre transporte (máximo 6% da 

remuneração) 

Referência: Decreto 37.940/2016. Vide planilhas 

abaixo. 

B Auxílio alimentação (Vales, tíquetes ou cartão alimentação) Referência: Convenção Coletiva da Categoria – 

SBH/SINDSAÚDE – 2018/2019. Vide planilhas abaixo 

C Assistência médica e familiar (Aux. Odontológico) Valor estabelecido na CCT SINDISERVIÇOS-DF 2018 

D Auxílio Creche Concessão não prevista e não remunerada. 

E Seguro de vida, Invalidez e Funeral Valor estabelecido na CCT SINDISERVIÇOS-DF 2018 

MÓDULO IV - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS  

4.1 SUB-MÓDULO 4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS 

e Outras Contribuições (15) 

%  

A INSS 0 ou 20% Valor percentual estabelecido por Lei 

B SESI ou SESC 0 ou 1,5% Valor percentual estabelecido por Lei 

C SENAI ou SENAC 0 ou 1% Valor percentual estabelecido por Lei 

D INCRA 0 ou 0,2% Valor percentual estabelecido por Lei 

E Salário educação 0 ou 2,5% Valor percentual estabelecido por Lei 

F FGTS 8,00% Valor percentual estabelecido por Lei 

G Seguro acidente do trabalho (SAT) 0 ou 3% Valor percentual estabelecido por Lei 

H SEBRAE 0 ou 0,6% Valor percentual estabelecido por Lei 

4.2 SUB-MÓDULO 4.2 - 13º Salário  %  
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A 13º salário 8,33% (1/12) x 100 (Anexo VII IN06 - MPOG) 

B Adicional de Férias 2,98% (1/3)*(5/56) x 100 ( Art. 7, Inc XVII CF/88 e Res. 

CNJ 98/2009) 

C Incidência do submódulo 4.1 sobre 13º salário Até 4,16% % do Módulo 4.1 x 11,31% (MPOG) 

4.3 SUB-MÓDULO 4.3 - Afastamento Maternidade %  

A Afastamento Maternidade 0,02% [(5/30/12/100) x 0,015 x 100] x 100 (MPOG) 

B Incidência do submódulo 4.1 sobre Afastamento 

Maternidade 

Até 0,01% % do Módulo 4.1 x 0,02% (MPOG) 

4.4 SUB-MÓDULO 4.4 - Provisão para Rescisão (27) %  

A Aviso Prévio Indenizado 0,42% [(1/12)x(0,05)] x100 (MPOG/CCT SINDSERVIÇOS-DF 

2018) 

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,03% 0,08 x 0,042 ou 8% x 0,42% (MPOG) 

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 5% Vide tabela do Item 9  do Anexo VII IN06 - MPOG 

D Aviso Prévio Trabalhado 0,04% {[(7/30) /12] x 0,02} x 100 (MPOG/CCT 

SINDSERVIÇOS-DF 2018) 

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio 

trabalhado 

Até 0,01% % do Módulo 4.1 x 0,04% (MPOG/CCT 

SINDSERVIÇOS-DF 2018) 

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 0,01% FGTS Trabalhado x Alíquota FGTS x Aviso Prévio 

Trabalhado (MPOG/CCT SINDSERVIÇOS-DF 2018) 

4.5 SUB-MÓDULO 4.5 - Custo de Reposição do 

Profissional Ausente 

%  

A Férias e terço constitucional de férias 12,10% Vide tabela do Item 9  do Anexo VII IN02 - MPOG 

B Ausência por Doença 1,66% [(5,96/30)/12] x 100 (MPOG/CCT SINDSERVIÇOS-DF 

2018) 

C Licença paternidade 0,02% {[(5/30)/12] x 0,015} x 100 (MPOG/CCT 

SINDSERVIÇOS-DF 2018) 

D Ausências Legais 1,66% [(5,96/30)/12] x 100 (MPOG/CCT SINDSERVIÇOS-DF 

2018) 

E Ausência por Acidente de trabalho 0,03% {[(15/30) / 12] x 0,0078} x 100 (MPOG/CCT 

SINDSERVIÇOS-DF 2018) 
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G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de 

Reposição 

Até 5,69% % do Módulo 4.1 x % do Custo de Reposição 

(MPOG) 

MÓDULO V - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - CITL  

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro %  

A Custos Indiretos (percentual incidente sobre a soma 

dos módulos 1, 2, 3 e 4) 

Até 5,00% Máximo estabelecido = 5,00% (estabelecido com 

base  nos  valores  utilizados  pelo  TCU  nas  suas 

últimas  contratações  - Acórdão  

TCU 1.753/2008‐Plenário); Vide planilha abaixo 

B Lucro (percentual incidente sobre a soma dos 

módulos 1, 2, 3 e 4, e sobre os custos indiretos) 

Até 6,79% Máximo estabelecido = 6,79% (MPOG); Vide 

planilha abaixo 

C Tributos (percentual incidente sobre o faturamento) Até 14,25% Valor percentual estabelecido por Lei 

C1. Tributos Federais (COFINS e PIS) Até 9,25% Valor percentual estabelecido por Lei 

C2. Tributos Distritais (ISS) 5,00% Valor percentual estabelecido por Lei 

C3. Tributos Municipais ( especificar) 0,00% Valor percentual estabelecido por Lei 

C4. Outros Tributos 0,00% Valor percentual estabelecido por Lei 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – MÉDIA MENSAL DOS DIAS TRABALHADOS 

Descrição Nº 

Dias de Descanso Remunerado - Domingos 52 

Dias de Férias Remuneradas, descontando-se os domingos 26 

Feriados 14 

TOTAL 92 

Dias Trabalhados/Ano - 2016 273 

Número de meses/Ano - 2016 12 

MÉDIA MENSAL DOS DIAS TRABALHADOS 22,75 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO – CUSTOS DAS PASSAGENS 

Categoria Valor Unitário 
Dias de 

Trabalho 

VT/Dia (Ida e 

Volta) 
Custo Total 

AGI2 44D R$ 5,00 22,75 2 R$ 227,50 

TGI2 44D R$ 5,00 22,75 2 R$ 227,50 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – DESCONTO DE VALE-TRANSPORTE 

Categoria 
Base de 

Cálculo 
Desconto Valor 

AGI2 44D R$ 997,50 6% R$ 59,85 

TGI2 44D R$ 1.029,00 6% R$ 61,74 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – CUSTO EFETIVO DO VALE TRANSPORTE 

Custo Total 
Base de Cálculo – 

Custo Total VT 
Desconto Custo Efetivo 

AGI2 44D 
R$ 226,70 R$ 59,85 R$ 167,65 

TGI2 44D 
R$ 226,70 R$ 61,74 R$ 165,76 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO – CUSTO EFETIVO VALE-ALIMENTAÇÃO 

Categoria Valor Unitário 
Dias de 

Trabalho 
Custo Efetivo 

AGI2 44D R$ 18,00 22,75 R$ 409,50 

TGI2 44D R$ 18,00 22,75 R$ 409,50 
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CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO – CITL(1) 

SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 

ESPECIALIZADO 
CITL - % CITL - % 

Tributos Sobre a Receita 

PIS 

COFINS 

ISS 

Lucro Presumido 

0,65% 

3,00% 

5,00% 

Lucro Real 

1,65% 

7,60% 

5,00% 

Total Tributos 8,65% 14,25% 

Lucro e Custos Indiretos 

Custo Indireto 

LAIR(2) 

 

5,00% (percentual máximo) 

6,79% (percentual máximo) 

 

5,00% (percentual máximo) 

6,79% (percentual máximo) 

Total LCI 11,79% (percentual máximo) 11,79% (percentual máximo) 

Percentual do CITL 
20,44 % (percentual 

máximo) 
26,04 % (percentual máximo) 

NOTAS: 

(1) Conceito Similar ao de Benefícios e Despesas Indiretas ou BDI; 

(2) LAIR: Lucro Antes do Imposto de Renda. 
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ANEXO L – CONVENÇÃO COLETIVA SBH/SINDSAÚDE-DF 

2018/2019. 

 

OBSERVAÇÃO: A convenção coletiva encontra-se disponível no processo para conhecimento 

presencial, no horário de segunda à quinta das 14:00 às 16:00 horas e sexta-feira de 08:00 às 12:00 

horas, na Subseção de Pregões da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos 

(SsPregões/DPGC), localizada no Setor Policial Sul Área Especial nº 4 - Centro Médico da PMDF, 

Asa Sul - Brasília/DF, CEP: 70.610.200. O arquivo também pode ser solicitado pelos e-mails 

dsap.sspregoes@gmail.com e dsap.sspregoes@pm.df.gov.br 
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ANEXO M – CÓPIA DO DECRETO Nº 38.835 DE 31JAN2018, 

REFERENTE AO CALENDÁRIO DE FERIADOS E PONTOS 

FACULTATIVOS EM 2018, NO DISTRITO FEDERAL. 

 

OBSERVAÇÃO: o decreto encontra-se disponível no processo para conhecimento presencial, no 

horário de segunda à quinta das 14:00 às 16:00 horas e sexta-feira de 08:00 às 12:00 horas, na 

Subseção de Pregões da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos (SsPregões/DPGC), 

localizada no Setor Policial Sul Área Especial nº 4 - Centro Médico da PMDF, Asa Sul - 

Brasília/DF, CEP: 70.610.200. Encontra-se disponível também no endereço eletrônico: 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/ResultadoDePesquisa?tipo_pesquisa=geral&all=38835  
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ANEXO N – CÓPIA DO DECRETO Nº 37.940 DE 30DEZ2016, 

SOBRE PASSAGENS TARIFAS DE ÔNIBUS. 

(sem alterações em relação à versão original – documentos 

constam das folhas 936 a 938). 

 

OBSERVAÇÃO: o decreto encontra-se disponível no processo para conhecimento presencial, no 

horário de segunda à quinta das 14:00 às 16:00 horas e sexta-feira de 08:00 às 12:00 horas, na 

Subseção de Pregões da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos (SsPregões/DPGC), 

localizada no Setor Policial Sul Área Especial nº 4 - Centro Médico da PMDF, Asa Sul - 

Brasília/DF, CEP: 70.610.200. Encontra-se disponível também no endereço eletrônico: 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/ResultadoDePesquisa?tipo_pesquisa=geral&all=37940  
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ANEXO O – ORIENTAÇÃO OFICIAL PARA PREENCHIMENTO DA 

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS.  

 

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE CUSTO 

 

 

Prezado(a) Sr(a).,  

Segue abaixo as orientações para o correto preenchimento da planilha de custo para a 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO COM 

FORNECIMENTO DE INSUMOS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) E MÃO DE OBRA, PARA 

DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E DE TÉCNICO EM 

SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POLÍCIA MILITAR 

DO DISTRITO FEDERAL – PMDF: 

 

A) SOBRE A PLANILHA: O documento é composto de 5 (cinco) abas: 

 

 

1. Discriminação das Unidades de Atendimento Odontológico e Identificação dos 

Postos de Trabalho – Descrição das unidades de atendimento odontológico da PMDF 

para simples consulta da sua localização e distribuição dos postos de trabalho; 

 

2. Uniformes e EPI’s – A empresa deve preencher os campos em amarelo, com os valores 

unitários dos produtos. A planilha é automática, adequada à legislação vigente, não sendo 

necessária sua modificação nos campos em azul e branco. O resultado do cálculo desta 

planilha alimentará o item “A - Uniformes e EPI’s” do módulo III das planilhas de nº 3 e 4. 

 

3. Custo Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) AGI 2 – A empresa deve preencher apenas os 

campos em amarelo. A planilha é automática, adequada à legislação vigente, não sendo 

necessária sua modificação nos campos em azul e branco. 
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4. Custo Técnico em Saúde Bucal (TSB) TSGI 2 – A empresa deve preencher apenas os 

campos em amarelo. A planilha é automática, adequada à legislação vigente, não sendo 

necessária sua modificação nos campos em azul e branco. 

 

5. Quadro Resumo – A empresa não precisa preencher nenhum dos campos, que são todos 

automáticos. 
 

 

 

B) OBSERVAÇÕES ADICIONAIS: 
 

a. Os percentuais arbitrados com base nas referências citadas nas notas, abaixo de 

cada módulo da planilha, não devem ser modificados. 

 

b. Os empregados deverão ser considerados como MENSALISTAS. 

 

c. Para todos os postos de trabalho, a jornada de trabalho máxima será de 44 (quarenta 

e quatro) horas semanais no período diurno, denominada nas planilhas como “44 

D”. 

 

d. A contratação a ser promovida poderá ser de até 45 (quarenta e cinco) postos de 

trabalho, sendo: 

 

•  24 (vinte e quatro) postos para Auxiliares em Saúde Bucal (ASB) que irão 

trabalhar em áreas consideradas de grau médio ou grau 2 (dois) de 

insalubridade, denominados “AGI2”; 

 

•  21 (vinte e um) postos para Técnicos em Saúde Bucal (TSB) que irão trabalhar 

em áreas consideradas de grau médio ou grau 2 (dois) de insalubridade, 

denominados “TGI2”. 

 

e. Para outras orientações, favor observar as notas de rodapé constantes em 

praticamente todas as planilhas. 
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ANEXO P – E-MAILS ENVIADOS PARA SOLICITAÇÃO DE 

NOVOS ORÇAMENTOS. 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: os e-mails encontram-se disponíveis no processo para conhecimento presencial, 

no horário de segunda à quinta das 14:00 às 16:00 horas e sexta-feira de 08:00 às 12:00 horas, na 

Subseção de Pregões da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos (SsPregões/DPGC), 

localizada no Setor Policial Sul Área Especial nº 4 - Centro Médico da PMDF, Asa Sul - 

Brasília/DF, CEP: 70.610.200. Os arquivos também podem ser solicitados pelos e-mails 

dsap.sspregoes@gmail.com e dsap.sspregoes@pm.df.gov.br 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS 

SUBSEÇÃO DE PREGÕES   

EDITAL DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 31/2018 – PMDF 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
 

 

 

 

 

“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

 

 

ANEXO Q – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO.  

 

(Papel timbrado da empresa) 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

Processo nº 00.054.000.333/2015 PMDF  

Pregão Presencial nº ________ 

A empresa ______________________________________________________, CNPJ nº 

_______________________, sediada ________________________________________, 

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no processo licitatório nº. 00.054.000.333/2015 - PMDF, e que está ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Local e data 

[Nome, Cargo e assinatura do Representante Legal da Empresa] 

 

 

 

 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS 

SUBSEÇÃO DE PREGÕES   

EDITAL DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 31/2018 – PMDF 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
 

 

 

 

 

“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

 

 

ANEXO R – MODELO DE DECLARAÇÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO 

DA MÃO DE OBRA DE MENORES.  

(Papel timbrado da empresa) 

DECLARAÇÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, DIRETA OU 
INDIRETA, DE MENORES 

 

Processo nº 00.054.000.333/2015 PMDF  

Pregão Presencial nº ________ 

A empresa _______________________________________________, CNPJ nº 

____________________, sediada _____________________________________, por intermédio 

do seu representante legal Sr(a). __________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ____________ e do CPF nº _______________, DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei Federal n''. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n''. 9.854, 

de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art.T, da 

Constituição Federal/88, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

Local e Data 

 

[Nome, Cargo e assinatura do Representante Legal da Empresa] 

 

 

 

 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS 

SUBSEÇÃO DE PREGÕES   

EDITAL DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 31/2018 – PMDF 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
 

 

 

 

 

“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

 

ANEXO S – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE DISPONIBILIZARÁ 

MATERIAIS, APARELHAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO 

ADEQUADOS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO.  

 

(Papel timbrado da empresa) 

 

DECLARAÇÃO DE QUE DISPONIBILIZARÁ MATERIAIS, APARELHAMENTO E PESSOAL 

TÉCNICO ADEQUADOS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO  

 

Processo nº 00.054.000.333/2015 PMDF 

Pregão Presencial nº ________ 

 

A empresa _________________________________, CNPJ nº __________, sediada no(a) 

_____________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que disponibilizará 

materiais, aparelhamento e pessoal técnico adequado, incluindo-se responsável técnico, para 

realização do objeto do processo licitatório nº 00.054.000.333/2015 - PMDF. 

Local e data 

 

[Nome, Cargo e assinatura do Representante Legal da Empresa] 

 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS 

SUBSEÇÃO DE PREGÕES   

EDITAL DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 31/2018 – PMDF 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
 

 

 

 

 

“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

 

ANEXO T – MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE 

TÉCNICA.  

(Papel que identifique o órgão ou empresa emissora) 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (OU DECLARAÇÃO) 

Atestamos (ou declaramos) que a empresa_____________________________________ 

_____________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº ____________________, inscrição 

estadual nº ________________________, estabelecida no (a) __________________________, 

executa (ou executou) serviços de apoio técnico especializado de auxiliar em saúde bucal e/ou de 

técnico em saúde bucal para este órgão (ou para esta empresa). 

Atestamos, ainda, que a empresa _____________________________ , possui unidade de 

controle, estocagem e distribuição de uniformes e EPI’s específicos para a prestação de serviços 

de apoio técnico especializado de auxiliar em saúde bucal e/ou de técnico em saúde bucal. 

Atestamos (ou declaramos), por fim, que os compromissos assumidos pela empresa foram 

cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou 

tecnicamente. 

Local e data 

[Nome, Cargo e assinatura do Representante Legal órgão ou empresa emissora] 

Observação: 

1) Este atestado deverá estar registrado no CRA ou CRO da respectiva região onde a licitante presta 
serviços; caso os serviços não tenham sido prestados no Distrito Federal, deverá o Atestado ser 
devidamente visado no CRA/DF (ou CRO/DF), de acordo com a Resolução Normativa CFA no 420 
de 01 de março de 2012; 

 

 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS 

SUBSEÇÃO DE PREGÕES   

EDITAL DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 31/2018 – PMDF 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
 

 

 

 

 

“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

 

ANEXO U – MODELO DE ATESTADO PARA DEMONSTRAÇÃO 

DA ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS COM MAIS DE 10 (DEZ) 

EMPREGADOS.  

 

(Papel que identifique o órgão ou empresa emissora) 

 

ATESTADO PARA DEMONSTRAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS COM MAIS DE 

10 (DEZ) EMPREGADOS (OU DECLARAÇÃO) 

 

Atestamos (ou declaramos) que a empresa_____________________________________ 

_____________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº ____________________, 

inscrição estadual nº ________________________, estabelecida no (a) 

__________________________, administra contratos abrangendo, no mínimo, 10 (dez) 

empregados que executam serviços no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou 

secundária especificadas no contrato social registrado na junta comercial competente, 

bem como no Cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil. 

Local e data 

[Nome, Cargo e assinatura do Representante Legal órgão ou empresa emissora] 

 

 

 

 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS 

SUBSEÇÃO DE PREGÕES   

EDITAL DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 31/2018 – PMDF 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
 

 

 

 

 

“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

 

ANEXO V – PLANILHA DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

MÉTODO CHA.  

(sem alterações em relação à versão original – documentos 

constam das folhas 631 a 651). 

 

OBSERVAÇÃO: a planilha encontra-se disponível no processo para conhecimento presencial, no 

horário de segunda à quinta das 14:00 às 16:00 horas e sexta-feira de 08:00 às 12:00 horas, na 

Subseção de Pregões da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos (SsPregões/DPGC), 

localizada no Setor Policial Sul Área Especial nº 4 - Centro Médico da PMDF, Asa Sul - 

Brasília/DF, CEP: 70.610.200. O arquivo em formato Excel também pode ser solicitado pelos e-

mails dsap.sspregoes@gmail.com e dsap.sspregoes@pm.df.gov.br  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS 

SUBSEÇÃO DE PREGÕES   

EDITAL DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 31/2018 – PMDF 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
 

 

 

 

 

“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

 

ANEXO W – PLANILHA DE AVALIAÇÃO DA CONTRATADA 

QUANTO AOS PROCEDIMENTOS ESPERADOS.  

(sem alterações em relação à versão original – documentos 

constam das folhas 652 a 664). 

 

OBSERVAÇÃO: a planilha encontra-se disponível no processo para conhecimento presencial, no 

horário de segunda à quinta das 14:00 às 16:00 horas e sexta-feira de 08:00 às 12:00 horas, na 

Subseção de Pregões da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos (SsPregões/DPGC), 

localizada no Setor Policial Sul Área Especial nº 4 - Centro Médico da PMDF, Asa Sul - 

Brasília/DF, CEP: 70.610.200. O arquivo em formato Excel também pode ser solicitado pelos e-

mails dsap.sspregoes@gmail.com e dsap.sspregoes@pm.df.gov.br  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS 

SUBSEÇÃO DE PREGÕES   

EDITAL DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 31/2018 – PMDF 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
 

 

 

 

 

“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

 

ANEXO X – PLANILHA DE TABULAÇÃO DOS NÍVEIS DE 

SERVIÇOS PRESTADOS.  

(sem alterações em relação à versão original – documentos 

constam das folhas 665 a 666). 

 

OBSERVAÇÃO: a planilha encontra-se disponível no processo para conhecimento presencial, no 

horário de segunda à quinta das 14:00 às 16:00 horas e sexta-feira de 08:00 às 12:00 horas, na 

Subseção de Pregões da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos (SsPregões/DPGC), 

localizada no Setor Policial Sul Área Especial nº 4 - Centro Médico da PMDF, Asa Sul - 

Brasília/DF, CEP: 70.610.200. O arquivo com em formato Excel também pode ser solicitado pelos 

e-mails dsap.sspregoes@gmail.com e dsap.sspregoes@pm.df.gov.br  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
 

 

 

 

 

“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

 

 

ANEXO Y – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 

PRELIMINAR. 

(Papel Timbrado PMDF) 

 TERMO DE VISTORIA TÉCNICA PRELIMINAR 

REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 054.000.333/2015 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2018. 

Declaramos que a empresa ______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_________________estabelecida na cidade de _________________, Estado de __________, no 

endereço ______________________________, telefone nº ____________por meio de seu 

representante legal_________________________, para fins de participação neste processo licitatório, 

vistoriou as instalações das Unidades de Atendimento Odontológico da Polícia Militar do Distrito 

Federal, onde tomou conhecimento dos aspectos técnicos e das condições para a execução dos 

serviços, estando satisfeita com as informações e esclarecimentos obtidos na aludida visita e 

plenamente capacitada a elaborar a proposta para a licitação em tela, de modo a não incorrer em 

omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, 

quantitativos de insumos ou acréscimo dos preços. Por ser verdade, firmamos o presente.    

  Brasília-DF, _____ de _______________ de 2018. 

   ____________________________________________________________________ 

Responsável pelo acompanhamento da vistoria – Representante PMDF 

Nome, Posto, Graduação e Matrícula: 

     _________________________________________________ 

Responsável pela realização da vistoria 

CPF: 

RG: 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL 
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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
 

 

 

 

 

“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

 

 

 

ANEXO Z – CONVENÇÃO COLETIVA 2018 – SINDSERVIÇOS 

 

 

OBSERVAÇÃO: a convenção encontra-se disponível no processo para conhecimento presencial, 

no horário de segunda à quinta das 14:00 às 16:00 horas e sexta-feira de 08:00 às 12:00 horas, na 

Subseção de Pregões da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos (SsPregões/DPGC), 

localizada no Setor Policial Sul Área Especial nº 4 - Centro Médico da PMDF, Asa Sul - 

Brasília/DF, CEP: 70.610.200. O arquivo também pode ser solicitado pelos e-mails 

dsap.sspregoes@gmail.com e dsap.sspregoes@pm.df.gov.br  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
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DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS 

SUBSEÇÃO DE PREGÕES   
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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
 

 

 

 

 

“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

 

 

 

ANEXO AA – CÓPIAS DE PREGÕES RELACIONADOS AO 

OBJETO 

 

 

OBSERVAÇÃO: as cópias encontram-se disponíveis no processo para conhecimento presencial, no 

horário de segunda à quinta das 14:00 às 16:00 horas e sexta-feira de 08:00 às 12:00 horas, na 

Subseção de Pregões da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos (SsPregões/DPGC), 

localizada no Setor Policial Sul Área Especial nº 4 - Centro Médico da PMDF, Asa Sul - 

Brasília/DF, CEP: 70.610.200. Os arquivos também podem ser solicitados pelos e-mails 

dsap.sspregoes@gmail.com e dsap.sspregoes@pm.df.gov.br  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
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telefone 0800-6449060. 
 

 

 

 

 

“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

 

ANEXO II 

M O D E L O DECLARAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE EM CONDIÇÕES DE USUFRUIR O TRATAMENTO FAVORECIDO 

PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

A empresa ________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax 

nº ______________________, por intermédio do seu representante legal Sr. (a) 

________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que cumpre os requisitos 

legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte e que está apta a 

usufruir do tratamento favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

em especial quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do 

referido artigo. 

__________________________________ 

Local e Data 

____________________________________ 

Representante Legal 

Cargo  
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“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

 

ANEXO III 

MODELO DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

A empresa ________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax 

nº______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). 

__________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº______________ e do CPF nº_____________________, DECLARA para fins do disposto no 

artigo 2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo para a 

CONTRATANTE, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não 

reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do objeto do Pregão nº __/20__ – PMDF, 

e que dará o destino legalmente estabelecido para a deposição e o tratamento adequados de dejetos e 

resíduos.  

____________________________________ 

Local e Data 

_____________________________________ 

[Nome do Representante Legal da Empresa] 

Cargo 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO EDITAL 

 

 

A empresa ______________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax 

nº ______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). 

____________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA para fins do disposto no § 2º 

do artigo 21 do Decreto Federal nº 5.450/2005, de 31 de maio de 2005, que cumpre plenamente 

todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências no 

Edital do Pregão Eletrônico nº ___/20___. 

 

 

__________________________________ 

Local e Data 

 

_____________________________________ 

[Nome do Representante Legal da Empresa] 

Cargo 
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A N E X O V 

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº: ______/20__ 

PROCESSO nº: 054._______/20___. 

PREGÃO n°: ____/20___. 

VALIDADE: ____ (________) meses, a partir da publicação no DODF, não podendo ser superior a 

um ano, incluindo as prorrogações possíveis. 

Aos ___________ dias do mês de ___________ do ano de _____________, no Departamento de 

Saúde e Assistência ao Pessoal, localizado na CLS 115, Bloco “D”, Lote 36, Asa Sul, CEP 70.385-

540, Brasília/DF– o Chefe do DSAP, conforme delegação de competência prevista na Portaria 

PMDF nº ________, de _______, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993, combinado 

com a Lei Distrital nº 938/95, Lei Distrital nº 2.340/1999, os Decretos Distritais nº 33.598/2012 e 

39.103/2018 e demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das 

propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº ________, publicado no 

DODF nº _____, de ___de ______ de ______, página nº _____ e a respectiva homologação, 

conforme fls. ______ do processo nº ____________, RESOLVEM registrar o(s) preço(s) da(s) 

empresa (s), na(s) quantidade(s) estimada(s), de acordo com a classificação por ela (s) alcançada(s) 

no(s) item(ns), observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas 

enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos serviços especificados no Anexo I do 

Edital de Pregão nº ________, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente 

com a documentação e proposta de preços apresentada pelo licitante, conforme consta nos autos do 

processo nº_____________, que está sintetizado no quadro abaixo: 

Item Descrição Empresa Quantidade Valor Total 

1      

 

Valor total R$ ___________(___________________________). 
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1.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades 

indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração 

promover a aquisição em Unidades de acordo com suas necessidades. 

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de ___ (_____) meses, contados 

a partir da publicação no DODF, não podendo ser superior a um ano, incluindo as prorrogações 

possíveis. 

CLÁUSULA III - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente Ata caberá à PMDF. 

CLÁUSULA IV – DA ADESÃO À ATA 

4.1. Nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Distrital nº 39.103/2018, esta Ata de registro de 

preços, durante sua vigência, desde que devidamente justificada, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante anuência da PMDF (órgão gerenciador), em que é assegurada a preferência das adesões 

aos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal. 

4.2. As aquisições e/ou contratações adicionais a que se refere esta cláusula não poderão exceder, 

por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

4.3. O órgão gerenciador (PMDF) somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição 

ou contratação por órgão participante do Registro de Preços, com exceção dos órgãos e entidades do 

Distrito Federal. 

4.4. Após a autorização do órgão gerenciador (PMDF), o órgão não-participante deverá efetivar a 

contratação solicitada em até 60 dias, observado o prazo de vigência da ata. 

4.5. Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não-

participantes que venham a aderir. 
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CLÁUSULA V – DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONSUMO.  

5.1. O (s) preço (s) ofertado (s), especificação (ões) e consumo (s) médio (s) semestral (is), marca 

(s) do (s) produto (s), empresa (s) e representante (s) legal (is), encontram-se enunciados na 

presente ata.  

CLÁUSULA VI - DO LOCAL E PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

6.1. O local de prestação dos serviços será de acordo com Anexo I do Edital de Pregão nº 

__________, em até ____ (______) dias, a contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de 

Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao detentor/representante legal.  

CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO  

7.1. O pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco de Brasília – BRB, até o 30º 

(trigésimo) dia a contar da data em que for atestado o fornecimento definitivo pela Unidade 

requisitante mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota fiscal-fatura, ou 

após a sua representação, sanadas as irregularidades constatadas.  

7.2. Para efeito de pagamento, a PMDF consultará os sítios oficiais dos órgãos e entidades 

emissores das certidões a seguir relacionadas, para a verificação da regularidade fiscal da 

Contratada:  

a) Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto Federal nº 8.302/2014); 

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido 

pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/1990);  

c) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440/2011).  

e) Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal. 

7.2.1. Também poderão ser aceitas certidões positivas com efeitos de negativa para os documentos 

fiscais acima. 

7.2.2. Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sítios oficiais dos órgãos 

e entidades emissores das citadas certidões, o pagamento ficará condicionado à apresentação, pela 

Contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista.  
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7.3. Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito 

ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).  

7.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:  

7.4.1. A multa será descontada da garantia do respectivo contratado e se o valor da multa for 

superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua 

diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou 

ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;  

7.5. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou 

superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), terão seus pagamentos feitos exclusivamente mediante 

crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para 

tanto deverão apresentar o número da conta corrente e da agência em que desejam receber seus 

créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767/2011, e alterações posteriores. Ficam excluídas desta 

regra as empresas de outros estados da federação que não mantenham filiais e/ou representações no 

DF e que vencerem o processo licitatório no âmbito do DF.  

CLÁUSULA VIII – DO CONTRATO  

8.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a 

firmar contratações de fornecimento, mediante autorização da PMDF, observadas as condições 

fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente, 

principalmente o Decreto Distrital nº 39.103/2018; 

8.2. Por ocasião da celebração do contrato, a critério da Administração, poderá ser exigido da 

licitante a prestação de uma das seguintes garantias estabelecidas no Edital:  

I – caução em dinheiro, ou em títulos da divida pública;  

II – seguro-garantia; ou, 

III – fiança bancária.  

8.2.1. A garantia será de 2% (dois por cento) do valor do contrato (Lei nº 8.666/1993, art. 56, § 2º). 

8.2.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição 

financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou da 

direção da licitante, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 

827, do Código Civil. 
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8.2.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante detentora da Ata será liberada mediante 

pedido por escrito. 

8.2.3.1.  Somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, 

atualizada monetariamente;  

8.2.3.2.  Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais 

multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização 

eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o 

recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída;  

8.2.3.3. Ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências 

administrativas e/ou judiciais;  

8.2.4. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital e nesta Ata de Registro de Preços, a não 

prestação da garantia exigida será considerada recusa injustificada em assinar o contrato, 

implicando na imediata anulação da Nota de Empenho emitida. 

8.3. Poderá ser dispensado o contrato de fornecimento, nos termos do § 4º, art. 62 da Lei nº 

8.666/1993, e facultada a sua substituição por instrumento equivalente nos casos de compra com 

entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, 

inclusive assistência técnica.  

8.4. Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto no 

Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/1993, com suas respectivas alterações posteriores, no que 

couber.  

8.5. A empresa deverá manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 

durante toda a execução do contrato. 

CLÁUSULA IX – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

9.1. Cada compra deverá ser efetuada mediante autorização da PMDF. 

9.2. O(s) fornecedor(es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, 

todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão nº ________, especialmente às 

especificadas no Anexo I do referido Edital. 

9.3. Serão de responsabilidade do (s) concorrente (s) que tiver (em) seu (s) preço (s) registrado (s) o 

ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos 

por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer 
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responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídos por força da lei, 

relacionados com o cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na Ata de 

Registro de Preços.  

CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES  

10.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão, serão aplicadas as 

sanções estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006, e alterações posteriores, que regulamenta a 

aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis Federais Lei nº 8.666/1993 e nº 

10.520/2002. 

10.1.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento 

das normas previstas no Edital e nesta Ata ou nos contratos decorrentes de sua adesão, em face do 

disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993 e do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, serão 

obedecidos no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas 

do Distrito Federal, às normas estabelecidas no referido Decreto Distrital.  

CLÁUSULA XI – REVISÃO DE PREÇOS 

11.1. Não cabe reajuste de preços em sentido estrito nesta Ata de Registro de Preços. 

11.1.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao 

órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, observadas 

as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

11.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:  

11.1.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado;  

11.1.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

11.1.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  

11.1.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 

gerenciador poderá:  
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11.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer 

antes do pedido de fornecimento; e 

11.1.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  

11.1.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 

Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa.  

11.2. É vedado efetuar acréscimos aos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, 

inclusive o que consta do § 1º do art. 65 da Lei 8.666/1993. 

CLÁUSULA XII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

12.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Unidade requisitante consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/1993, alterada, e demais normas pertinentes.  

12.1.1. A Unidade Administrativa deverá criar comissão para recebimento de material com valor 

superior ao limite estabelecido no art. 23, conforme determinado pelo § 8º do art. 15 do diploma 

legal mencionado.  

12.2. A Unidade administrativa requisitante reserva-se o direito de proceder, no prazo de 05 (cinco) 

dias, à inspeção de qualidade nos produtos e recusá-los, integralmente ou em parte, se estiver em 

desacordo com as especificações do objeto licitado.  

12.3. Não serão aceitos materiais recondicionados ou remanufaturados sob qualquer forma;  

CLÁUSULA XIII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:  

13.1.1. Pela PMDF, mediante comunicação da Unidade requisitante, quando:  

13.1.2. A(s) detentora (s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;  

13.1.3. A(s) detentora(s) não retira(em) a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido e a Unidade requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s);  

13.1.4. A(s) detentora (s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste 

instrumento de registro de preços, em algumas hipóteses previstas no art. 78, inciso I a XII e XVII, 

da Lei Federal nº 8.666/1993, com as respectivas alterações posteriores;  
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13.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste 

instrumento de registro;  

13.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e o detentor da 

Ata não aceitar reduzi-los;  

13.1.7. A(s) detentora(s) sofre(em) qualquer das sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do 

art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e demais normas pertinentes. 

13.1.8. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado, e justificado pela Administração.  

13.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar 

impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses 

contidas no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal nº 8.666/1993, com as respectivas alterações 

posteriores. 

13.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento do registro dos preços deverá ser dirigida 

à PMDF, facultada a ela a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.  

13.3. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços ou desta ata, a detentora dos preços 

registrados será comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser 

anexado ao processo que tiver dado origem ao registro de preços.  

13.3.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação 

será feita por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, por 2 (duas) vezes consecutivas, 

considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.  

13.3.2 Fica estabelecido que as detentoras dos preços registrados deverão comunicar imediatamente 

à PMDF qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 

recebimento de correspondência.  

CLÁUSULA XIV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA NOTA DE 

EMPENHO  

14.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão solicitadas pelas diversas 

Unidades Gestoras do Governo do Distrito Federal e autorizadas, caso a caso, pela PMDF, sendo 

posteriormente devolvidas ao Órgão para respectiva emissão da correspondente Nota de Empenho.  

14.2. O quantitativo decorrente das adesões a esta Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos 
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participantes, independentemente do número de órgãos não-participantes que venham a aderir, 

conforme disposição do art. 22 § 4º do Decreto Distrital nº 39.103/2018. 

14.3. As aquisições e/ou contratações decorrentes do item 14.2 não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

CLÁUSULA XV – DAS ALTERAÇÕES  

15.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 

termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.  

CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão nº _________ e seus anexos, as propostas com preços, 

especificação, consumo médio semestral, por item.  

16.2. O(s) caso(s) omisso(s) será(ão) resolvido(s) de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, e 

alterações posteriores, ecom as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os 

princípios gerais de Direito. 

16.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de 

Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

 

E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que, depois de lido, 

conferido e achado conforme vai assinada a presente ata, pelas partes, na presença das testemunhas 

abaixo. 

 

PMDF  

Testemunhas:  

Processo Nº –    PREGÃO nº    Ata de Registro de Preço nº 

 

 

EMPRESA     
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CNPJ Inscrição Estadual Banco Agência Conta 

Telefone Endereço    

Sócio Diretor RG CPF   

Procurador RG CPF   

 

1º Lugar 

ITEM QUANTIDADE CÓDIGO UNIDADE ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR 

Representante Legal da Empresa 

 

PMDF 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 

Contrato de Prestação de Serviços pelo Distrito Federal nº ___/___ - ___, nos termos do Padrão 

nº 04/2002. 

Processo nº __________________. 

Cláusula Primeira – Das Partes 
O Distrito Federal, por meio de sua ______________, representado por _________________, na 
qualidade de _____________, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução 
Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e ________________, doravante 
denominada Contratada, CGC nº ________________, com sede em _________, neste ato 
representada por ______________, na qualidade de ______________. 

 
Cláusula Segunda – Do Procedimento 
O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº______ (fls. ______), da 
Proposta de fls. _____ e da Lei nº 8.666 21.06.93. 

 
Cláusula Terceira – Do Objeto 
O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de ____________, consoante especifica o 
Edital de _________ nº __________ (fls. ____) e a Proposta de fls. ______, que passam a 
integrar o presente Termo. 

 
Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução 
O contrato será executado de forma _________, sob o regime de ___________, segundo o 

disposto nos arts. 6º e 7º da Lei nº 8.666/1993.  

 
Cláusula Quinta – Do Valor 
5.1. O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de _______(_______) 
ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei 
Orçamentária nº ______, de ______, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de 
dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).  
5.2. Os contratos celebrados com prazo de vigência superior a 12 meses terão seus valores 
anuais reajustados por índice adotado em lei, ou na falta de previsão específica, pelo IPCA/IBGE.  

 
Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 
6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

I – Unidade Orçamentária: 
II – Programa de Trabalho: 
III – Natureza da Despesa: 
IV – Fonte de Recursos: 
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6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº _____, 
emitida em _______, sob o evento nº ________, na modalidade ____________. 

 
Cláusula Sétima – Do Pagamento 
O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e 
Contábil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 
___(_____) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato. 
 
Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência 
O Contrato terá vigência de ______ meses, a contar da data de sua assinatura, permitida a 

prorrogação na forma da lei vigente. 

Cláusula Nona – Da garantia 
A garantia para a execução do contrato será prestada na forma de__________, conforme 
previsão constante do Edital. 
 
Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal 
O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa. 
 
Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada 
11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal: 
I – até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos 
previdenciários, resultantes da execução do Contrato; 
II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 
11.2 – Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes 
da prestação de serviço. 
11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes. 
11.4 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 
 
Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual 
12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, 
com amparo no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, vedada amodificação do objeto. 
12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou 
penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, 
suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 
 
 
Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades 
O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará 
a Contratada à multa prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, facultada ao 
Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral. 
 
Cláusula Décima Quarta – Da Dissolução 
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O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de 
uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso 
normal da execução do Contrato. 
 
Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão 
15.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no 
respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei Federal nº 
8.666, de 21.06.93, sujeitando-se a Contratada às conseqüências determinadas pelo art. 80 desse 
diploma lega, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
15.2.O contrato será rescindido com a aplicação de multa se confirmado o uso de mão de obra 
infantil no processamento, transporte, ou qualquer fase produtiva do bem, sem prejuízo de outras 
sanções legais cabíveis (Lei Distrital nº 5.061 de 08.03.2013 e Parecer nº 343/2016 – 
PRCON/PGDF). 
 
Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública 
Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão 
inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, 
podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 
 
Cláusula Décima Sétima – Do Executor 
O Distrito Federal, por meio de sua ______________, designará um Executor para o Contrato, 
que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e 
Contábil. 
 
Cláusula Décima Oitava- Da Publicação e do Registro 
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 
Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 
para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro 
do instrumento na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 
 
Cláusula Décima Nona – Do Foro 
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao 
cumprimento do presente Contrato. 

 
Cláusula Vigésima – Do combate à Corrupção 
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à 
Corrupção, no telefone 0800-6449060. 
 
Brasília, _____ de ___________ de 2017. 
 
Pelo Distrito Federal: 
Pela Contratada: 
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ANEXO VII 

DECRETO DF Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006. 

Regula a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho 

de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do 

Pregão), e dá outras providências. 

 

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 

100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto nos artigos 81, 86, 

87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 

17 de julho de 2002, bem como o disposto no art. 68 da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 

1999, e ainda, a centralização de compras instituída nos termos da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de 

abril de 1999, e as competências instituídas pela Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de 2003, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

SEÇÃO I 

Disposições Preliminares 

Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento 

das normas de licitação e/ou de contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas 

Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas neste Decreto. (Alteração dada pelo Decreto 

nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com 

dispensa e inexigibilidade de licitação, nos termos do que dispõe a legislação vigente, e ainda às 

licitações realizadas pelas Administrações Regionais, até o limite máximo global mensal 

estabelecido no art. 24, incisos I e II, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos 

do disposto no § 1° do art. 2° da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999. 

SEÇÃO II 

Das Espécies de Sanções Administrativas 
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Art. 2º As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, 

garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções: (Alteração dada pelo Decreto nº 

27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

I - advertência; 

II - multa; 

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 

Administração do Distrito Federal: 

a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar 

ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do 

seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por 

prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de 

Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 

cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta 

cometida; (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a 

natureza e a gravidade da falta cometida. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no 

DODF de 15/08/2006, p. 1). 

IV - 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 contratada ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 

15/08/2006, p. 1). 

SUBSEÇÃO I 

Da Advertência 

Art. 3º A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir 

qualquer obrigação, e será expedido: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF 

de 15/08/2006, p. 1). 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS 

SUBSEÇÃO DE PREGÕES   

EDITAL DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO   Nº 31/2018 – PMDF 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060. 
 

 

 

 

 

“PMDF. Muito mais que segurança.” 

Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos - 

Subseção de Pregões 

Setor Policial Sul AE nº 4 Brasília/DF tel: 3190-8054 

 

I - pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação 

ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, 

até a emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema de Registro de Preços; 

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na 

fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o 

contrato. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2). 

SUBSEÇÃO II 

Da Multa 

Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do 

órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos 

seguintes percentuais: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, 

p. 1). 

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução 

de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o 

limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de 

atraso; (Alteração dada pelo Decreto nº 35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6). 

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 

execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas 

obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, 

quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o 

inadimplemento completo da obrigação contratada; (Alteração dada pelo Decreto nº 35.831, 

publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6). 

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do 

prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo; 

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato 

ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa 

parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota 

de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; 

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de 

qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. (Alteração dada pelo Decreto nº 35.831, 

publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6). 

§ 1º A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, 

oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

do recebimento da notificação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
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1993, observada a seguinte ordem: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 

15/08/2006, p. 1). 

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e (Alteração dada pelo Decreto nº 

27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 

à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado 

(IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrados judicialmente. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no 

DODF de 15/08/2006, p. 1). 

§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte 

ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na 

repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

§ 4º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; 

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 

gravidade da falta cometida, consoante o previsto no Parágrafo único do art. 2º e observado o 

princípio da proporcionalidade. 

§ 6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados 

e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso 

superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do caput deste artigo. 

§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste artigo não se aplica nas hipóteses de 

rescisão contratual que não ensejam penalidades. 

Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações previstas na Lei 

Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010, nos seguintes percentuais: (Acréscimo dado pelo Decreto 

nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7). 

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução 

de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o 

limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de 

atraso; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7). 
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II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 

execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas 

obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, 

quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o 

inadimplemento completo da obrigação contratada; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, 

publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7). 

III - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injustificada do adjudicatário em 

assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido pela Administração; (Acréscimo dado pelo 

Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7). 

IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação 

orçamentária que reste executar, o que for menor, em caso de rescisão contratual; (Acréscimo dado 

pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7). 

V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação 

orçamentária que reste executar, o que for menor, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 

contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II. (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, 

publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7). 

SUBSEÇÃO III 

Da Suspensão 

Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações 

e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade 

pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores 

do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir: (Alteração 

dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela Subsecretaria de 

Compras e Licitações - SUCOM, ou pelo órgão integrante do Sistema de Registro de Preços, a 

licitante e/ou contratada permanecer inadimplente; (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, 

publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, 

quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos 

exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de 

forma definitiva; (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2). 

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo 

de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu 

objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; 
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IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: 

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, 

para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar o pagamento. (Alteração 

dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2). 

§ 1° São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 

I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação 

ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, 

até a emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema de Registro de Preços; 

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na 

fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o 

contrato. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2). 

§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. (Alteração 

dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2). 

I - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, na hipótese do 

descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de 

licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão participante 

do Sistema de Registro de Preços, implicará na suspensão, por igual período, perante todos os 

órgãos/entidades subordinados à Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999, e alterações 

posteriores; 

II - se aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou participante do Sistema de 

Registro de Preços, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução 

contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato, implicará 

na suspensão perante o órgão sancionador. 

§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as 

condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões. 
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SUBSEÇÃO IV 

Da Declaração de Inidoneidade 

Art. 6º A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade 

equivalente do órgão de origem, à vista dos motivos informados na instrução processual.(Alteração 

dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto perdurarem 

os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. (Alteração dada pelo 

Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

§ 2º A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito 

Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao 

Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF 

de 15/08/2006, p. 1). 

CAPÍTULO II 

DAS DEMAIS PENALIDADES 

Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que 

por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no 

Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e 

Licitações, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 

(vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e 

II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto 

III - aplicam-se a este artigo as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. (Inciso revogado 

pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2). 

Parágrafo único. Aplicam-se a este artigo as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste 

Decreto. (Acréscimo dado pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

Art. 8° As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou 

profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 

1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no 

DODF de 15/08/2006, p. 1). 
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I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

CAPÍTULO III 

DO DIREITO DE DEFESA 

Art. 9° É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, 

suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva 

notificação. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-

lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 

o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 

disposto em contrário. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, 

p. 2). 

§ 3° Os prazos referidos neste artigo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na 

entidade. (Acréscimo dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2) 

(Parágrafo revogado pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

§ 4° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, 

a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no 

Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar: (Renumeração dada pelo Decreto nº 26.993, 

publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2). 

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 

III - o fundamento legal da sanção aplicada; 

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita 

Federal. 

§ 5° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a 

autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sítio 
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www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e 

Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal – e-compras, e 

aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração 

Pública do Distrito Federal. (Renumeração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 

13/07/2006, p. 2). 

§ 6º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções 

aplicadas com fundamento nos arts. 3º e 4º deste Decreto, as quais se formalizam por meio de 

simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Alteração 

dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

CAPÍTULO IV 

DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS 

Art. 10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 

Parágrafo único. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que 

as aplicou. 

CAPÍTULO V 

DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS 

Art. 11. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este Decreto, a 

licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à 

Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, 

ressalvados os casos em que o objeto exija penalidade específica. (Alteração dada pelo Decreto nº 

27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

Art. 13. As sanções previstas nos arts. 3º, 4º e 5º deste Decreto serão aplicadas pelo ordenador de 

despesas do órgão contratante, inclusive nos casos em que o descumprimento recaia sobre o 

contrato oriundo do Sistema de Registro de Preços. (Acréscimo dada pelo Decreto nº 26.993, 

publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2). 

Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou 

na entidade. (Acréscimo dado pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. (Renumerações dadas pelo Decreto 

nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2 e pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF 

de 15/08/2006, p. 1). 
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Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. (Renumerações dadas pelo Decreto nº 26.993, 

publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2 e pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 

15/08/2006, p. 1). 

 

Brasília, 30 de maio de 2006. 

118º da República e 47º de Brasília 

MARIA DE LOURDES ABADIA 


