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Prezados Senhores, 
 

 Necessita este Conselho de proposta estimativa para as especificações a seguir: 

 

1 - OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

1.1 - Realização de exames periódicos de saúde conforme estabelecido no artigo 206-A da Lei 
nº 8.112/90, regulamentado pelo Decreto 6.856 de 25/05/2009, pela Portaria Normativa 
SRH/MPOG nº 04, de 15/09/2009 e pela Portaria da SRH/MPOG nº 783, de 7/04/2011. 

2 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

2.1 - Contratação da prestação de serviços mediante contratos administrativos com operadora 
de planos de assistência à saúde com execução, mediante o regime de serviços não 
contínuos, de interesse do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
CNPq, em Brasília – DF, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste Termo 
de Referência.  

3 - FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES - São descritas a seguir as atividades/tarefas 
concernentes aos exames periódicos a serem realizados pela empresa contratada, nas 
dependências do Ambulatório Médico-Odontológico do CNPq: 

3.1.1 - atender ao servidor que estará de posse do resultado dos exames devendo, neste 
momento, serem lançados no Módulo de Exames Periódicos, do Sistema Integrado 
de Administração de Pessoal – SIAPE –Saúde, os dados requeridos para 
alimentação inicial do referido módulo; 

3.1.2 – alimentar obrigatoriamente o Módulo de Exames Médicos Periódicos do Sistema 
Integrado de Administração de Pessoal – SIAPE - Saúde, quando da apresentação 
do servidor com o resultado dos exames (conforme prazo em cronograma 
específico), com as informações da anamnese ocupacional e a avaliação clínica dos 
exames periódicos, quando do recebimento dos exames efetuados pelos servidores, 
procedimento este necessário à emissão do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO; 

3.1.3 Caracteriza-se como consulta, para efeito deste Termo de Referência, os seguintes 
procedimentos:, a) o atendimento quando da entrega dos exames e, b) a 
alimentação de todas as informações requeridas no Módulo de Exames Médicos 
Periódicos do SIAPE-SAÚDE, de competência do médico e c) emissão do Atestado 
de Saúde Ocupacional - ASO;  

3.1.4 – comunicar de imediato, ao gestor do contrato quaisquer irregularidades clínico-
laboratoriais de caráter ocupacional constatados nos exames médicos de 
desligamento e de retorno ao trabalho; 



3.2 - Nas dependências da contratada - proceder a coleta do material de Citologia Oncótica 
(papanicolau), o armazenamento em frasco específico  e entregar à servidora  para 
providências relativas a realização do exame. 

3.3 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor indicado pelo 
CNPq. 

4.4  -  DOS OCUPANTES DO CARGO  

4.4.1 Os serviços deverão ser prestados por profissional médico do quadro de pessoal da 
empresa contratada, que atenda, no mínimo, os seguintes requisitos: Registro no Conselho 
Regional de Medicina (CRM), residência concluída e experiência mínima de 2 (dois) anos no 
exercício da profissão. 

4.4.2 A carga horária é de (quarenta) horas semanais, com funcionamento de segunda a 
sexta-feira, nos horários de 8h30 às 12h00 e de 14h00 às 18h30, no CNPq, 
localizado na SHIS QI 1 Conjunto B – Bloco B – 1º Subsolo, Edifício Santos Dumont- 
Lago Sul. A jornada de trabalho do profissional deverá se ater ao cronograma de 
atendimento dos exames periódicos.  

4.4.3 A contratada deverá fornecer o endereço e horários de funcionamento, para 
realização da coleta do material citológico. 

5 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

5.1 A previsão é de que sejam realizadas até 550 consultas, englobando a apresentação, por 
parte do servidor do CNPq, dos resultados da seguinte bateria de exames, conforme cada 
caso.   

5.2 A previsão da coleta de material citológico   é de até 233 servidoras. 

 

5.3  - QUADRO DOS EXAMES PERIÓDICOS. 

Item nº Especificação do Serviço/procedimento 

001 
Exames de análise laboratorial de 

pesquisa contemplando os seguintes 
tipos: 

 a) ALT (TGP) 

 b) AST (TGO) 

 c) Citologia Oncótica (papanicolau) 

 d) Colesterol Total 

 e) Triglicérides 

 f) Creatitina 

 g) Glicemia 

 h) Hemograma (completo) 

 
i) Pesquisa de sangue oculto  nas fezes 
(método imunocromatográfico) 

 j) PSA 



 k) Urina Tipo I (EAS) 

002 
Exame de Imagem Diagnóstica, 
contemplando os seguinte tipos: 

 a ) Mamografia (específico para mulheres) 

003 
Realização de Exames Oftalmológicos, 
contemplando o(s) seguintes tipo (s): 

 
a) Acuidade visual sem correção e com 
correção 

 b)Tonometria de aplanação 

 c) Fundoscopia 

 d) Biomicroscopia 

 

6 EXIGÊNCIAS TÉCNICAS PARA HABILITAÇÃO 

A Contratada tem que apresentar os seguintes documentos comprobatórios para 
preenchimento das exigências técnicas para habilitação: 

6.1 registro ou inscrição do estabelecimento no Conselho Regional de sua área de atuação e 
comprovante de pagamento da anuidade no mesmo; 

6.2 comprovante de inscrição e regularização dos profissionais, junto ao Conselho Regional da 
categoria; 

6.3 comprovante de concessão de Licença Sanitária quando aplicável; 

6.4 inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), em se tratando de 
empresa prestadoras de serviços de saúde; 

6.5 comprovante de Alvará de funcionamento da empresa; 

6.6 comprovante da especialidade do profissional na área alegada, expedida por órgãos 
competentes; 

6.7 declaração da empresa de que está em conformidade com o disposto nas Normas 
Reguladoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - A Contratada obriga-se a: 

7.1 - Manter, durante a vigência do avençado e/ou da sua respectiva garantia, as condições de 
habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar ao CNPq a superveniência de fato 
impeditivo da manutenção dessas condições; 

7.2 - manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.3 - prestar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações e prazos constantes 
neste Termo de Referência; 

7.4 - prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CNPq, obrigando-se a atender de 
imediato as reclamações decorrentes da constatação de vícios, defeitos, incorreções ou 
aquelas relativas à qualidade dos Serviços/Produtos; 



7.5 - informar, por escrito, nome e telefone de seu preposto com competência para representá-
la, tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos, manter entendimentos e 
receber comunicações. Toda comunicação que demande a solução de pendência terá o 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas para atendimento. O não cumprimento deste prazo 
implicará aplicação de penalidades; 

7.6 - - indicar um preposto a quem a fiscalização se reportará; 

7.7 - comunicar, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, os eventuais motivos 
que impliquem alteração do dia da prestação dos serviços; 

7.8 cumprir todas as orientações da Contratante para o fiel desempenho das atividades 
específicas; 

7.9  - responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Administração; 

7.10  - responsabilizar-se por quaisquer acidentes em que venham a ser vítimas os seus 
empregados; 

7.11  - cumprir todas as suas obrigações quanto à leis trabalhistas e previdenciárias, lhes 
assegurando os demais requisitos para o exercício da atividade; 

7.12  - arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
eventualmente causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, 
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros; 

7.13  - relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 

7.14  - acusar recebimento da Nota de Empenho; 

7.15  - entregar Nota Fiscal com a mesma descrição constante na Nota de Empenho, após a 
entrega do material; 

7.16  - cumprir os horários de funcionamento da Contratante ou horário acordado; 

7.17  - cumprir os prazos definidos no Edital; 

7.18  - não veicular publicidade nos meios de comunicação, acerca do fornecimento e da 
respectiva prestação da garantia, salvo se houver prévia autorização do CNPq e as 
contidas em Lei específica; 

7.19  - respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências do 
CNPq; 

7.20  - vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos 
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do 
nepotismo no âmbito da administração pública federal; 

7.21  - executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua 
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

7.22  - fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 
qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta; 

7.23  - ceder os direitos patrimoniais relativos ao serviço técnico especializado, para que a 
Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termo do 
artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

7.23.1 os direitos autorais da solução, do serviço, de suas especificações técnicas, da 
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na 



execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, 
ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da 
Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

7.24  - utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 

7.25  - apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente 
identificados por meio de crachá;  

7.26  - instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

7.27  - não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

7.28  - não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

7.29  - arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer 
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - A Contratante obriga-se a: 

8.1 - informar à Contratada sobre a emissão da Nota de Empenho; 

8.2 - providenciar local para a prestação dos serviços; 

8.3 - proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus 
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, 
especialmente do Termo de Referência; 

8.4 – providenciar o cadastramento da empresa contratada no módulo informatizado de 
exames médicos periódicos do SIAPE-Saúde, para que esta possa fazer a inclusão dos 
profissionais de saúde que irão atuar; 

8.5 – providenciar o acesso a esses profissionais ao módulo de exames médicos periódicos do 
SIAPE-Saúde, por meio de certificação digital;   

8.6 - exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

8.7 - notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

8.8 - exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

8.9 - prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 

8.10 - atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada após conferir se o material/serviço 
entregue corresponde à especificação descrita na cláusula 02 deste Termo; 

8.11 - efetuar o pagamento o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato de 
acordo com a Nota Fiscal emitida pela Contratada. 



8.12  - zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

8.13  - O valor máximo global da contratação do serviço é de R$ ....... (). 

8.14  - O custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante 
preenchimento de planilha de custos e formação de preços e pesquisas de preços 
praticados no mercado em contratações similares utilizando-se como referência a média 
correspondente aos valores apresentados. 

9 MEDIDAS ACAUTELADORAS 

9.1  - Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 
prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a 
ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

10 CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1 A Contratante deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos 
serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma 
dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

10.1.1 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

10.1.2 A fiscalização contratual dos serviços deverá seguir o disposto no Anexo IV (Guia de 
Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa nº 02, de 30 de 
abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, sem prejuízo de outras 
medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e 
do local. 

10.1.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 
nos critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos 
índices de produtividade. 

10.2  - O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 
contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.3  - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada 
dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, 
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 
qualidade e forma de uso. 

10.4  - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como 
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias 
ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, 
quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 
1993.  

10.5  - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 



técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 
na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

10.6  - A fiscalização da execução dos serviços abrange as seguintes rotinas: 

10.6.1 - Acompanhamento acerca da realização dos exames com base nos agendamentos 
realizados e encaminhamento diário da relação dos servidores com os respectivos 
exames realizados; 

10.6.2 - Disponibilização pela contratada via eletrônica e física, dos resultados dos exames 
realizados, observando-se o prazo previsto para entrega referida neste Termo; 

10.6.3 - Relatório diário dos servidores faltosos ao agendamento dos exames. 

11  DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1  - A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da 
licitação e da contratação é aquela prevista no Edital. 

12 CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

12.1 O - objeto deverá estar de acordo com as seguintes especificações: 

12.1.1 - descritas neste Termo de Referência; 

12.1.2 - devendo atender ao contido no art. 39, inciso VIII, da Lei n.º 8.078 de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) 

12.1.3 - a empresa deverá responsabilizando-se em apresentar produto que esteja de 
acordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, CONAMA, pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo 
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro); 

12.1.4 - Com base no Art. 5º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 
2010, serão exigidos os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental: 

12.1.4.1 - que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado (no que couber) atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 
e 15448-2; 

12.1.4.2 que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto 
ambiental em relação aos seus similares; 

12.1.4.3 que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais 
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 
armazenamento; e 

12.1.4.4 que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima 
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous 
Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), 
cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

12.1.4.4.1 A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante 
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou 
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste 
que o bem fornecido cumpre com as exigências deste Termo de 
Referência. 



12.1.4.4.2 Antes da assinatura do contrato, em caso de inexistência de certificação 
que ateste a adequação, o CNPq poderá realizar diligências para verificar a 
adequação do produto às exigências do ato convocatório, correndo as 
despesas por conta da licitante selecionada. Caso não se confirme a 
adequação do produto, a proposta selecionada será desclassificada. 

12.1.5 A empresa ganhadora não poderá ter nenhum vínculo com os servidores lotados na 
Coordenação de Promoção da Qualidade de Vida e Competências-COPQV, do 
CNPq. 

 

13 PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO  

13.1  - O procedimento de fiscalização e gerenciamento do contrato será feito por 
servidor designado pela Contratante que observará o fiel cumprimento das determinações 
estabelecidas neste termo de Referência. 

13.2  - O CNPq designará um representante, denominado Fiscal do Contrato, para 
acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, nos termos do artigo 67, § 1°, da Lei n° 
8.666/93, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 

13.3  - As obrigações assumidas deverão ser executadas fielmente pelas partes, de 
acordo com as condições avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada 
uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

13.4  - Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as 
disposições contidas nos arts. 73, 75 e 76, da Lei 8.666/93. A Administração rejeitará, no 
todo ou em parte, a execução do objeto em desacordo com as condições estabelecidas 
neste Termo de Referência e no instrumento contratual. 

13.5  - O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do objeto, sendo-lhe assegurada a prerrogativa de: 

a) atestar a nota fiscal correspondente à execução do objeto contratual; 

b) solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração,    
tempestivamente, todas as providências necessárias para a boa execução do objeto 
contratual; 

c)  emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do objeto 
e, em especial, na aplicação das sanções estabelecidas; 

d) fiscalizar a execução do objeto contratado, de modo que sejam cumpridas 
integralmente as condições estabelecidas; 

e) sustar o pagamento da fatura, no caso de inobservância pela CONTRATADA de 
qualquer exigência sua; 

f) documentar as ocorrências havidas, em registro próprio, firmado juntamente com o 
preposto da CONTRATADA; 

g) lavrar o termo de recebimento definitivo do objeto contratado. 

13.6  - A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a 
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto 
contratual. 

14  - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  



14.1  - O contrato resultante da presente contratação vigerá pelo período de 12 (doze) 
meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso a garantia do 
produto seja superior a este, mediante a celebração de termo aditivo, até que seja 
alcançado o prazo máximo em lei admitido (art. 57, inciso II, da Lei n. º 8.666/93). 

15 - DA INEXECUÇÃO/RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1  - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão, com as 
conseqüências contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, 
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

15.2  - Constituem motivo para rescisão do contrato: 

15.2.1  -  não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

15.2.2 - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

15.2.3 - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados; 

15.2.4 - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

15.2.5 - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração; 

15.2.6 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;  

15.2.7 - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

15.2.8 - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas pelo Fiscal do 
Contrato, representante da Administração especialmente designado, pela Autoridade 
Competente, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas 
ou defeitos observados; 

15.2.9 - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

15.2.10  - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

15.2.11  - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato;  

15.2.12  - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se 
refere o contrato; 

15.2.13  - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, 
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o 
do art. 65 desta Lei;  

15.2.14  - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 



15.2.15  - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, 
já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar 
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 
situação; 

15.2.16  - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 
execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das 
fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 

15.2.17  - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato; 

15.2.18  - utilização de em trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e 
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos; e 

15.2.19  - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o disposto no Art. 2º da Lei 9784/99. 

15.3  - A rescisão do contrato poderá se dar da seguinte forma: 

15.3.1 - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
subitens 16.2.1 a 16.2.12 e 16.2.18 do subitem anterior; 

15.3.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração: 

15.3.2.1  -A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente; 

15.3.2.2  - Quando a rescisão ocorrer com base nos subitens 16.2.12 a 16.2.17 do 
subitem anterior, sem que haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

I)  Devolução de garantia; 

II) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; e 

III) Pagamento do custo da desmobilização. 

15.3.2.3 - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o 
cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. 

15.3.3 - judicial, nos termos da legislação. 

 

16 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1  - O CNPq se reserva ao direito de promover diligências no sentido de verificar se 
os materiais e equipamentos possuem as especificações e características estabelecidas 
neste Termo de Referência.  

 

16.2  - Havendo divergência entre as especificações contidas neste documento e 
aquelas eventualmente constantes do SIASG, prevalecem as relacionadas no Termo de 
Referência. 

 



16.3  - Esclarecimentos relativos ao Termo de Referência e seus anexos serão 
prestados em dias úteis, no horário de 8:00 às 12:00 h e de 14:00 às 18:00 h, pelo e-mail 
licitacao@cnpq.br, ou ainda, no endereço: Edifício Santos Dumont – SHIS QI 1 Conjunto B 
– CEP 71.605-150, Lago Sul, Brasília – DF, em dias úteis. 

Desta forma, solicitamos o envio de proposta com máxima urgência, através do fax n°. 61- 3211 - 
9219. 

             Recomendamos que, quando da elaboração de sua proposta, a proponente deverá, além, de 
outras informações que a seu critério entenda pertinente, incluir em sua proposta os seguintes dados: 
 

a) a proposta deverá estar rubricada e assinada; 

b) descrição, em conformidade com a especificação solicitada; 

c) indicar o preço  unitário e total; 

d) em moeda corrente, expressos por  algarismos  e por extenso, sendo que no caso de 
discordância entre o valor expresso em algarismos e por extenso, prevalecerá o segundo; 

e) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta)  dias, contado da data de sua 
emissão; 

f) prazo de entrega; 

g) prazo de garantia; 

h) declaração, no corpo da proposta, ou em escrito à parte, de que estão incluídos todos os 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e fretes, assim como outros de 
qualquer natureza que se fizerem indispensáveis a execução do objeto;  

i) conter razão social, número do CGC, agência, banco depositário e praça da licitante para a 
qual deverá ser emitida a Ordem Bancária, nome , telefone e endereço do representante em 
Brasília, se houver. 

Atenciosamente, 
 

Joana Batista Rodrigues Venancio 
Serviço de Licitação 61- 3211.9155 ou 3211-9220 

E-Mail Joana@cnpq.br 
 
 

Ana Conceição Muniz da Silva 

Chefe do Serviço de Licitações e Contratos 

Substituta - PO n° 185/2010 

 
 


