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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2020 
PROCESSO Nº 3853/2020 

 
EDITAL 

 

1. PREÂMBULO 
 

1.1. A ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, mediante o Pregoeiro 
designado pela Portaria nº 58, de 30 de agosto de 2019, torna público para conhecimento 
dos interessados que na data abaixo indicada, através do endereço eletrônico 
www.licitacoes.caixa.gov.br, realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, 
do tipo MENOR PREÇO, POR LOTE, no modo de disputa ABERTO, utilizando os 
recursos de tecnologia da informação – Internet, conforme descrito neste Edital e em seus 
respectivos Anexos. 
 
1.2 O procedimento licitatório obedecerá integralmente ao Regulamento de Licitações e 
de Contratos da ABDI (RLC), publicado no DOU em 5 de março de 2009, alterado em 10 de 
novembro de 2016, DOU nº 216, Seção 3, cujo inteiro teor está disponível no sítio eletrônico 
da ABDI (www.abdi.com.br / Transparência / Normativos ), pelo Decreto n° 10.024, de 
20/09/2019, pela Lei n° 10.520, de 17/07/2002, pela Lei Complementar n° 123, de 
14/12/2006, bem como pelas disposições deste Edital e Anexos. 
 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
2.1 A licitação destina-se à contratação de empresas para fornecimento e montagem de 
mobiliário para o Centro de Segurança Cibernética Cyber Arena, em atendimento ao 
Convênio de Cooperação Técnica e Financeira n° 008/2019, celebrado entre a ABDI e a 
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF, conforme especificações 
contidas no Termo de Referência, Anexo I do edital. 

  

2.2 A licitação será dividida em 4 (quatro) Lotes, conforme tabela abaixo, facultando-se 
ao licitante a participação em quantos Lotes forem de seu interesse.  

 

Lote Item Descrição Unidade Quant 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 

1 

Mesa Plataforma Dupla Frente e Verso Componível 
para Quatro Postos de Trabalho - Dimensões: 2800 X 
1400 X 740 mm (L X P X A) com 2 (dois) Divisor 
Plataforma de madeira com mesmo acabamento dos 
tampos nas dimensões 1310 X 300 mm com suportes 
de montagem. 
Garantia: 5 anos 

item 10 

2  Mesa de trabalho em “L” peninsular - Dimensões: 
1600/600 X 1800/800 X 740 mm. 
Garantia: 5 anos 

item 4 

3 Gaveteiro Volante com 02 Gavetas e 01 Gavetão - 
Dimensões: 400 X 470 X 648 mm (L X P X A). 
Garantia: 5 anos 

item 4 

4 Armário Alto com 02 Portas e 04 Prateleiras - 
Dimensões: 900 X 600 X 1800 Mm (L X P X A) 
Garantia: 5 anos 

item 3 

5 Cesto Coletor de Lixo - Dimensões: 230 X 300 X 400 
Mm (Lxpxa) 

item 20 

http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
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Garantia: 2 anos 

2 1 Cadeira com apoio de braço, Preta 
Garantia: 5 anos 

item 46 

 
 
3 
 

1 Conjunto Mesa Bistrô e 4 banquetas 
Garantia: 5 anos 

item 1 

2 Puff azul 1200X90X85 mm 
Garantia: 2 anos 

item 1 

3 Puff preto 1200X90X85 mm 
Garantia: 2 anos 

item 1 

4 1 Luminária Pendente Retangular  
Garantia: 2 anos 

item 8 

 
2.3  Os produtos de cada item deverão ser da mesma marca, modelo e fabricante.  
 

3. DAS INFORMAÇÕES GERAIS 
 

3.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante 
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, conforme 
diretrizes abaixo: 

3.1.1. Local de realização: http://www.licitacoes.caixa.gov.br – “Licitações CAIXA”; 
3.1.2. Credenciamento: até 23h59 do dia 10 de agosto de 2020; 
3.1.3. Término de lançamento de propostas: 14 de agosto de 2020 às 9h; 
3.1.4. Início da etapa de lances: 10h do dia 14 de agosto de 2020. 
 

3.2. A licitante deverá observar as datas e os horários limites acima previstos para a 
abertura da proposta, atentando também para o credenciamento específico para este 
Pregão, a data e horário de início da disputa de preços. 
 

3.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF, dessa forma, serão registradas no 
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 

3.4. Os trabalhos serão conduzidos por colaborador da ABDI, denominado Pregoeiro, 
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
“licitacoes.caixa” constante da página eletrônica da Caixa Econômica Federal. 
 

3.5. Para participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma, o interessado 
deverá acessar, na internet, a página www.licitacoes.caixa.gov.br, onde se encontra o link 
para a “Licitante”. 
 

4. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 Poderão participar da licitação as empresas que tenham objeto social compatível com 
o objeto da licitação e que atenderem integralmente às exigências, constantes deste Edital e 
de seus Anexos.  
 
4.2 Não poderão participar deste Pregão: 

4.2.1 Empresa impedida de participar de licitação e de contratar com a ABDI, 
durante o prazo da sanção aplicada nos termos do inciso III do art. 31 do RLC; 
4.2.2      Empresa estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
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4.2.3 Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, concurso de credores, falência, liquidação, fusão, cisão ou 
incorporação; 
4.2.4 Sociedades 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;  
4.2.5 Empresas que estejam registradas no Cadastro de Empresas Inidôneas ou 
Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria Geral da União (CGU) e acessível por 
meio do endereço eletrônico: www.portaltransparencia.gov.br; e 
4.2.6 Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.  

 
4.3 A participação na presente licitação implica, tacitamente, para a licitante: 

4.3.1 a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições 
constantes neste edital e em seus anexos; 
4.3.2 a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor; e 
4.3.3 a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

 
4.4   A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 

do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, desde que não esteja inserida nas 
hipóteses do §4° do mesmo artigo, terá assegurado o tratamento diferenciado previsto 
na lei complementar, observadas as condições estabelecidas neste edital.  

 
5 DO CADASTRO, DA CERTIFICAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1   Para participar deste Pregão, o interessado deve providenciar o Cadastro no Portal de 
Compras “Licitações CAIXA”, realizar a Certificação da documentação necessária e efetuar 
o Credenciamento neste certame específico – Pregão Eletrônico n° 0013/2020. 
  
5.2 O CADASTRO é realizado no site da CAIXA, acessando o endereço eletrônico 
http://licitacoes.caixa.gov.br, conforme as seguintes etapas: aba “Cadastro”  escolher a 
opção “pessoa física” ou “pessoa jurídica”  preencher os dados do “pré-cadastro”  
concordar com o Contrato de Adesão ”Concluir o Pré-cadastro”.  

5.2.1 No momento do pré-cadastro, o sistema valida as informações registradas e, 
caso haja divergência, informa o Licitante os campos que necessitam de ajustes. 
5.2.2  Após a validação das informações do pré-cadastro, o sistema confirma a 
operação e apresenta a mensagem: "Seu Pré-Cadastro está em análise. Deseja 
imprimir o termo de adesão? <Sim/Não>". 
5.2.3 O sistema também enviará mensagem por e-mail: "Notificação de Registro 
do Pré-Cadastro". 
5.2.4 Após validação pelo sistema, dos dados com a base de dados da Receita 
Federal, o sistema conclui o CADASTRO e envia ao Licitante mensagem de e-
mail confirmando a conclusão e certificação do cadastro e a senha de acesso 
provisória, que deverá ser validada e trocada em até 48 horas. 

5.2.4.1  Caso a validação e a troca de senha não sejam efetuadas no prazo 
estipulado, a senha expirará e será necessário solicitar nova senha por meio de 
contato ao Atendimento CAIXA, pelos telefones 3004 1104 para capitais e 
regiões metropolitanas ou 0800 726 0104 demais regiões. 
5.2.4.2    Quando há divergência nos dados, o sistema envia e-mail ao Licitante 
para notificar do cadastro não concluído e orienta entrar em contato com a 
central de atendimento CAIXA, por meio dos telefones acima. 

  

http://www.portaltransparencia.gov.br/
http://licitacoes.caixa.gov.br/
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5.3 Para realizar a CERTIFICAÇÃO o representante legal da empresa deve comparecer a 
uma agência da CAIXA, e apresentar os seguintes documentos originais ou cópia 
autenticada:   

a) Pessoa Jurídica: Contrato Social e Alterações; Procuração do Representante Legal 
(quando for o caso); Documento de Identificação Pessoal do representante da 
empresa; CPF e Comprovante de endereço.   

b) Pessoa Física: Documento de Identificação Pessoal; CPF; Comprovante de 
endereço e Procuração (quando for o caso). 

 
5.4 A procuração deve ser elaborada por meio de instrumento público ou particular com 
firma reconhecida e deve ser acompanhada de documento comprobatório da capacidade do 
outorgante para constituir mandatários. 
 
5.5 Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá ser 
apresentada cópia autenticada, ou cópia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto 
ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
5.6 A Certificação tem vigência de 1 (um) ano, após esse prazo deverá ser renovada em 
uma agência CAIXA, conforme orientação do item 5.3 acima. 

 
5.7 Quando houver alteração cadastral, a Certificação é suspensa e a Licitante deve 
comparecer a uma agência da CAIXA para reativar a Certificação, munido da documentação 
de acima, prevista no item 5.3, incluindo a alteração ocorrida. 
 
5.8  Após essa etapa, o interessado deverá providenciar o CREDENCIAMENTO específico 
para este pregão até às 23h59 do dia 10/08/2020, exclusivamente por meio eletrônico 
http://licitacoes.caixa.gov.br  efetuar login por meio da opção “Acesso ao Sistema”  em 
seguida “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar”  na “Área do Licitante” escolher a 
opção “Credenciar” localizado no quadro “Minhas Atividades”  selecionar o certame 
desejado  clicar na Atividade “Credenciamento”  selecionar a declaração de ciência    
marcar a(s) opção(ões) de direito de preferência, caso se aplique  finalizar o 
credenciamento clicando em “Concordar”. 

5.8.1 Decorrido esse prazo não será possível o credenciamento para participação 
neste Pregão Eletrônico. 
 

5.9 Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de MPE, nos 
termos do art. 3º da LC 123/2006, a licitante deve selecionar a opção “ME/EPP” na tela 
“Credencia Pessoa Física/Pessoa Jurídica”, constante da opção “Credenciamento”, no 
endereço eletrônico citado no item 5.8, para usufruir dos benefícios previstos na referida LC. 

5.9.1 O sistema somente identificará a licitante como MPE caso faça a opção 
indicada acima, sendo este o ÚNICO momento em que o sistema oportuniza à 
licitante declarar sua condição de preferência, requisito indispensável para que possa 
exercer os benefícios estabelecidos na LC 123/2006 previsto neste edital. 
5.9.2 Até o início da fase de lances, a licitante poderá alterar o seu 
credenciamento, as opções de preferência e até mesmo se descredenciar do 
certame. 

  
5.10 Os procedimentos para cadastramento, citados no item 5.2, devem ser adotados 
apenas pelos interessados não cadastrados no site “Licitações CAIXA” no endereço 
www.lictacoes.caixa.gov.br. 
 
5.11 Os interessados em participar do presente certame e que esqueceram a senha de 

http://licitacoes.caixa.gov.br/
http://www.lictacoes.caixa.gov.br/
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acesso do sistema, devem acessar o endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br e 
seguir os seguintes passos  no botão “Acesso ao sistema”  escolher “Se Você é 
Licitante, faça login aqui: Acessar”  selecionar a opção “Esqueci Minha Senha” para 
pessoa física e “Esqueci Minha Senha para pessoa jurídica à no formulário e preencher os 
campos do formulário e confirmar no botão “solicitar”. O usuário receberá no e-mail 
cadastrado mensagem informando a senha provisória e os procedimentos para a validação 
e troca de senha. 
 
5.12 Caso seja cadastrado no “Licitações CAIXA” e possua a senha de acesso, mas não 
realizou a certificação, o interessado deverá adotar os procedimentos descritos no item 5.3 e 
seguintes. 
 
5.13 Caso esteja cadastrado e certificado, adotar os procedimentos de Credenciamento 
para participar do presente certame, conforme item 5.8. 
 
5.14 A certificação possibilita a participação em todos os Pregões Eletrônicos da CAIXA, 
sendo que o credenciamento é específico para cada Pregão Eletrônico, devendo a empresa 
se credenciar todas as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico 
realizado pela ABDI. 
 
5.15 O link “Credenciar”, constante no endereço eletrônico mencionado no item 5.8, 
permite o acesso a todos os Pregões Eletrônicos que estão na fase de Credenciamento, 
possibilitando a visualização e impressão do Edital no link “Edital”. 

5.15.1 Ao clicar em “Credenciamento em Novos Certames” no Pregão Eletrônico 
escolhido, serão apresentadas as seguintes opções: “Edital” e a atividade 
“Credenciamento” caso ainda esteja no prazo.  

 
 
6. DO SISTEMA ELETRÔNICO  
 
6.1 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e seus 
lances. 
 
6.2 Se o “Licitações CAIXA” ficar inacessível por problemas operacionais, com a 
desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 
certame será suspenso e retomado após comunicação, via e-mail ou sistema, aos 
participantes. 
 
6.3 No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o 
sistema eletrônico permanecerá acessível às licitantes para recepção dos lances, 
retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

6.3.1 Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 
minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada após comunicação aos 
participantes. 

 
6.4 Caberá à licitante: 

6.4.1 acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 
licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 
6.4.2 comunicar imediatamente à CAIXA, por meio do Help Desk – 3004-1104 – 

http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
mailto:e-M@ail
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Capitais e regiões metropolitanas ou 0800-7260104 – Demais localidades, qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, 
para imediato bloqueio de acesso. 
6.4.3 solicitar o cancelamento do cadastro ou da senha de acesso por interesse 
próprio. 

 
6.5 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à 
ABDI responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros.  
 
6.6 O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal da licitante e a 
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão 
Eletrônico. 
 
7 DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
7.1 A Proposta Comercial (Anexo II), e todos os documentos de habilitação exigidos 
neste edital, devem ser enviada eletronicamente, até o dia e hora indicados no preâmbulo 
deste Edital, por meio do endereço Eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, na “Área do 
Licitante”, efetuar login por meio da opção “Acesso ao Sistema”  botão “Se Você é 
Licitante, faça login aqui: Acessar”  escolher “Encaminhar/Alterar Propostas”  selecionar 
o certame desejado  clicar na Atividade “Envio de Proposta”  selecione o item desejado 
 digite o valor total GLOBAL do Lote proposto  anexe a Proposta Comercial  clique 
no botão “Enviar Proposta”.  
 
7.2 A Proposta Comercial deve ser anexada em arquivo único, sem identificação do 
licitante, emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, de 
conformidade com o modelo constante do Anexo II do Edital, limitado às extensões 
doc/xls/docx/xlsx/rtf/pdf/txt/odt/ods.  

7.2.1 A licitante deverá cotar o valor total global do lote, bem como o(s) unitário(s), 
devendo estar inclusos todos os custos inerentes à prestação dos serviços, de 
acordo com o Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – Modelo de Proposta; 
7.2.2 O valor lançado na Proposta de Preço e o constante da Proposta Comercial 
(Anexo II) deverão ser coincidentes; 
7.2.3 É de exclusiva responsabilidade da licitante dimensionar e equacionar os 
componentes do preço ofertado; 
7.2.4 Os preços propostos deverão ser expressos, obrigatoriamente, em moeda 
corrente nacional, neles incluídas todas as despesas de qualquer natureza tais como 
frete, embalagens, transportes, seguros, impostos, taxas, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, e todos os demais custos necessários ao perfeito 
cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme as especificações e 
condições constantes deste edital e seus anexos; 
7.2.5 Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data limite fixada para recebimento das propostas. 
 

7.3 Assim que a proposta e os documentos de habilitação forem acatados pelo sistema, 
será enviado à licitante, via e-mail, a confirmação do recebimento dos documentos. 
 
7.4 A licitante poderá retirar ou substituir a proposta comercial anteriormente 
apresentada até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública por meio do 
endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, na “Área Logada”  “Acesso ao Sistema” 
“Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar”  efetuar login  escolher 

http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
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“Encaminhar/Alterar Proposta”  excluir a proposta anterior clicando no ícone “X”  inserir 
a nova proposta. 

7.4.1 Caso haja a substituição da Proposta Comercial antes da abertura da 
sessão pública, após a anexação do arquivo contendo a nova Proposta Comercial, 
a Proposta de Preço deve ser novamente digitada, conforme item 7.1. 

 
7.5   A licitante primeira classificada em preço deverá enviar, juntamente com sua proposta, 
a comprovação do atendimento integral dos itens ofertados em conformidade com as 
especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I. 
 
8 DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 
8.1 Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o sistema 
organizará automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem 
crescente de preços.  
 
8.2 Em seguida, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, 
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital. 
 
8.3 As propostas classificadas pelo Pregoeiro serão ordenadas automaticamente pelo 
sistema para a participação da disputa por meio de lances eletrônicos, conforme item 8.4 
abaixo. 

8.3.1 A licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedido de participar da 
sessão de lances, podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a 
divulgação do vencedor do certame – item 10.5. 

 
8.4 Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de 
lances, no endereço eletrônico, selecionando a seguinte sequência: “Acesso ao Sistema”  
“Se você é licitante, faça login aqui: acessar”  “entrar Minhas Atividades  Efetuar 
Lances, no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então as licitantes 
poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do, de valor correspondente ao 
PREÇO GLOBAL  

 
8.4.1  Assim que o lance for acatado, ele ficará registrado no sistema, sendo vedada 
a desistência dos lances ofertados, sujeitando a licitante às penalidades constantes 
no item 14 deste Edital; 
8.4.2  Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo 
se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 
8.5 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário e prazo fixado 
(3.1.4) e as seguintes condições: 

8.5.1 a licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 
registrado pelo sistema; 
8.5.2 no caso de lances de mesmo preço, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar; 
8.5.3 os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO GLOBAL, POR 
LOTE.  

 
8.6 Durante o transcurso da sessão pública, a licitante será informada, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance. 
 
8.7 Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pela licitante, em que 
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este equívoco der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexequível, esses 
poderão, motivadamente, ser excluídos do sistema, de acordo com a análise do Pregoeiro. 
 
8.8 A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço 
apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
8.9 A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance(s) ofertado(s) nos últimos 
dois minutos do período de duração da sessão pública. 

8.9.1 A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 
8.9.2 Os lances intermediários são lances iguais ou superiores ao menor já 
ofertado, porém, inferiores ao último lance dado pela própria licitante. 
8.9.3 O intervalo mínimo de diferença entre os lances será de 100,00 (cem reais), 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance 
que cobrir a melhor oferta. 
 

8.10 Na hipótese de não haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 8.9, a 
sessão pública será encerrada automaticamente. 
 
8.11 Encerrada a etapa de lances sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro, 
em busca da melhor proposta, poderá reiniciar a etapa de lances. 
 
8.12 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto ao atendimento da Lei Complementar nº 123, 
assegurando, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme procedimento descrito a seguir: 

8.12.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco 
por cento) superiores à proposta de menor preço. 
8.12.2 Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-
á da seguinte forma: 

8.12.2.1 a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será 
convocada para apresentar nova proposta, a qual deverá ser feita no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão do direito. Caso ofereça proposta inferior à melhor classificada, 
passará à condição de primeira classificada do certame; 
8.12.2.2 não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte 
na forma da alínea “a” deste subitem, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do subitem anterior, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
8.12.2.3 no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no 
subitem anterior, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

8.12.3 Havendo o exercício de preferência pela MPE, o pregoeiro passa à etapa de 
negociação, em conformidade com o item 8.21, observando os demais 
procedimentos subsequentes estabelecidos para cada etapa deste certame. 

 
8.13 O disposto no subitem 8.12 somente será aplicado quando a proposta de menor preço 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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8.14 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.12 deste Edital, 
voltará à condição de primeira classificada, a empresa autora da proposta de menor preço 
originalmente apresentada. 
 
8.15 No caso de Propostas com valores iguais, não ocorrendo lances, e depois de 
observado o exercício do direito de preferência previsto neste Edital, será observada a 
seguinte ordem para desempate: 

8.15.1 Disputa final entre as licitantes empatados, que poderão apresentar novo 
lance, por meio eletrônico, no prazo de 05 (cinco) minutos, acrescido do horário 
randômico; 
8.15.2 Persistindo o empate entre propostas será realizado sorteio em hora 
marcada, após comunicação às licitantes. 

 
8.16 A proposta e a planilha de preços adequadas devem ser encaminhadas no prazo de 
até 02 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro por meio do endereço eletrônico 
http://licitacoes.caixa.gov.br na “Área Logada” “Acesso ao Sistema”  “Se Você é 
Licitante, faça login aqui: Acessar”  efetuar login, no quadro “Minhas Atividades”  
escolher “Encaminhar documentos de habilitação”. 
 
8.17 Serão desclassificadas as propostas que:  

8.17.1 Forem apresentadas em desacordo com as exigências legais e disposições 
deste Edital, bem como das normas de regulação do certame;  
8.17.2 Ofertarem condições que não atendam às exigências do Edital; 
8.17.3 Apresentarem preços de item manifestamente inexequíveis, simbólicos, 
irrisórios ou iguais a zero, e ainda, excessivos ou exorbitantes, isto é, incompatíveis 
com os preços de mercado, mesmo que o ato convocatório não tenha estabelecido 
limites mínimos; 
8.17.4 Apresentarem manifestos e comprovados erros e desvios nos preços, ou 
indicações incompatíveis com os valores expressos numericamente ou por extenso, 
de forma a suscitar dúbia interpretação; 
8.17.5 Apresentarem qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, preço ou 
vantagem baseada na oferta das demais licitantes, bem como proposta alternativa; 
8.17.6 Apresentarem preços finais superiores aos preços valores estimados pela 
ABDI. 

 
8.18 Após a fase de lances, para efeitos do disposto no subitem 8.18.2, o Pregoeiro 
promoverá diligência para verificação da compatibilidade do preço proposto mediante 
análise da pesquisa de preços elaborada pela ABDI. 

8.18.1 Antes de desclassificar qualquer proposta em razão do preço estar 
excessivamente superior ao estipulado pela ABDI, o Pregoeiro deverá tentar uma 
negociação, solicitando nova base de preço condizente com o estabelecido no Edital; 
8.18.2 Antes de desclassificar qualquer proposta por preço manifestamente 
inexequível, o Pregoeiro intimará a licitante para que apresente, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas contados da data da intimação, a composição de seus custos 
para comprovação da exequibilidade do preço proposto, com o fim de demonstrar 
que os mesmos são compatíveis com os valores de mercado. 

 
8.19 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável o Pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda o Edital. 
 
8.20 Esgotadas as etapas anteriores, o Pregoeiro deverá negociar com a licitante melhor 
classificada para que seja obtido desconto sobre o valor ofertado, sendo essa negociação 

http://licitacoes.caixa.gov.br/
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realizada no campo próprio para troca de mensagens exclusivamente por meio eletrônico 
www.licitacoes.caixa.gov.br - na “Área do Licitante”, efetuar o login no sistema por meio da 
opção “Acesso ao Sistema”, botão “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar”, escolher a 
opção “Efetuar Negociação”.  
 
8.21 A licitante deverá encaminhar, na forma do item 8.16, a proposta comercial e a 
Planilha de Composição de Preços (se for o caso), com os respectivos valores adequados 
ao preço negociado. 
 
8.22 A licitante melhor classificada nos Lotes 1 e 2 será convocada para apresentar 
amostra do mobiliário ofertado, de caráter eliminatório, conforme regras estabelecidas no 
item 14 do Termo de Referência, quando deverá demonstrar que os produtos atendem aos 
requisitos dispostos no apêndice I do Termo de Referência. 

8.22.1 Excepcionalmente, esse prazo poderá ser prorrogado, caso a licitante comprove 
que a amostra já foi remetida ao endereço de apresentação, ou seja, encontra-se em 
transporte. 
8.22.2 Não será aceita a proposta da licitante que tiver amostra rejeitada, que não 
apresentar a amostra, ou que não apresentar no prazo estabelecido. 
8.22.3 A apresentação de amostra falsificada ou deteriorada, como original ou perfeita, 
configura comportamento inidôneo, punível nos termos deste Edital. 
 

8.23 Se a proposta ou lance não for aceito ou se a licitante não atender às exigências do 
edital, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, 
observando o direito de preferência estabelecido, a sua aceitabilidade, assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 
 
9 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
9.1 Encerrada a etapa de lances, a documentação a seguir relacionada deverá ser 
encaminhada pelo Portal de Compras ou por e-mail, em caso de impossibilidade de envio 
pelo sistema, no prazo de até 2 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro. 

9.1.1 O Pregoeiro poderá convocar a licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 
horas, sob pena de não aceitação da proposta. 
9.1.2 É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita pelo licitante (licitacao@abdi.com.br), antes de findo o prazo. 
 

9.2 Caso a empresa vencedora venha a ser inabilitada, as empresas remanescentes 
serão convocadas na ordem de classificação para apresentar os documentos de habilitação, 
caso já não tenham inserido no Sistema. 
 
9.3 Habilitação Jurídica: 

 
9.3.1 Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de cédula 
de identidade do empresário; 
9.3.2 Ato constitutivo, Contrato Social ou Estatuto, em vigor, devidamente 
registrado e atualizado para as sociedades comerciais em geral, acompanhado do 
documento de eleição de seu(s) administrador(es), quando for o caso; 
9.3.3 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
9.3.4 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal ou no 
Governo do Distrito Federal, da sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto da licitação; 
9.3.5 Inscrição no órgão competente do ato constitutivo, no caso de sociedades 

http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
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simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
9.3.6 Documento oficial no qual constem os dados do RG e inscrição no CPF do 
representante legal da pessoa jurídica. 
 

9.4 Qualificação Econômico-Financeira: 
 

9.4.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial/extrajudicial expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 90 
(noventa) dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação. 
9.4.2 Balanço patrimonial acompanhado das demais demonstrações contábeis do 
exercício social do ano de 2019 já exigíveis e apresentadas na forma da lei, vedada 
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período do 
Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP-DI, publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas – FGV ou de outro indicador que o venha substituir.  

9.4.2.1 Entenda-se por “na forma da lei”: 
9.4.2.1.1 Quando S/A: balanço patrimonial devidamente 
registrado na Junta Comercial e publicado em Diário Oficial e em 
jornal de grande circulação editado na localidade em que está 
situada a sede da companhia ou nos sítios eletrônicos da Comissão 
de Valores Mobiliários e da entidade administradora do mercado em 
que os valores mobiliários da companhia estiverem admitidas à 
negociação, conforme o caput do art. 289 da Lei nº 6.404/76, 
alterada pela MP 892, de 05 de agosto de 2019; 
9.4.2.1.2 Quando outra forma societária: balanço patrimonial 
consolidado, assinado por titular da empresa e pelo contador, 
devendo ser apresentado comprovante de registro na Junta 
Comercial ou em Cartório de Títulos e Documentos, conforme sua 
natureza jurídica, ou autenticado por meio do Sistema Público de 
Escrituração Digital – Sped (Decreto nº 8.683/2016). 
9.4.2.1.3 Caso a empresa seja optante pelo Simples ou Lucro 
Presumido, deverá apresentar o respectivo Termo de Opção. 

9.4.3 A comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada no 
resultado da aplicação das fórmulas abaixo. A comprovação de patrimônio líquido 
não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, será exigida 
no caso de a licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer 
dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC).  
As licitantes deverão apresentar documento onde fique demonstrado a aplicação 
das fórmulas abaixo: 

 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

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

 
Ativo Total 

SG = ------------------------------------------------------------ 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
Ativo Circulante 

LC = ------------------------------------------------------------ 
Passivo Circulante 
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9.5 Regularidade Fiscal: 
 
9.5.1. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 
mediante a apresentação de certidão expedida pela Receita Federal do Brasil 
relativo a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem como contribuições 
previdenciárias e de terceiros (Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeitos de Negativa); 
9.5.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ou do Distrito Federal, 
da sede da licitante; 
9.5.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do local da sede da 
licitante (exceto pessoas jurídicas estabelecidas no Distrito Federal), mediante a 
apresentação de certidão expedida pelo órgão fazendário competente; 
9.5.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(CRF/FGTS); 
9.5.5  As certidões acima poderão ser emitidas pela internet, desde que sua 
validade possa ser confirmada no sitio eletrônico do órgão responsável pela 
emissão. 
 

9.6 Qualificação Técnica:  
 

9.6.1 A licitante deverá apresentar um ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de 
capacidade técnica, emitida(s) por órgãos ou entidades das Administrações 
Públicas, federais, estaduais, municipais ou do Distrito Federal, ou por empresas 
privadas, que comprove(m) que a licitante comercializou mobiliários em 
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto do Termo de 
Referência. 

9.6.1.1 No (s) Atestados (s) deverão conter nome, endereço, telefone de contato 
do atestador, ou qualquer outro meio com o qual a Contratante possa valer-se 
para manter contato com a pessoa declarante. 
9.6.1.2 O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) 
se referir a serviços prestados 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 – RFB; 
9.6.1.3 O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica deverá(ão) ser emitido(s) em 
papel timbrado do atestante, contendo as seguintes informações: nome da 
empresa, razão social, CNPJ, nome completo do responsável pelas 
informações, período de realização do serviço, objeto contratual e manifestação 
quanto à qualidade e/ou satisfação do fornecimento. O objeto deve estar descrito 
detalhadamente, sendo compatível em características e prazos com os serviços 
a serem contratados; 
Obs.: Na hipótese do(s) atestado(s) apresentado(s) não contemplar(em) 
alguma(s) das informações requeridas no item 9.6.1.3, a licitante deverá juntar, 
também, outro(s) documento(s) comprobatório(s), por exemplo: contrato e/ou 
nota fiscal, que ateste(m) a(s) exigência(s) requerida(s); 
9.6.1.4 Não serão considerados válidos atestados ou certificados emitidos por 
empresas privadas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da proponente. 
Consideram-se como empresas pertencentes ao mesmo grupo aquelas 
controladas ou controladoras da proponente ou que possuam em seu quadro 
pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica como sócia. 
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9.6.2 Para os produtos com garantia de 5 anos: 

9.6.2.1 Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, 
específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente 
acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação 
(Caso a licitante seja também o fabricante); 
9.6.2.2 Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de 
autorização de comercialização dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, 
específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente 
acreditado, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra 
eventuais defeitos de fabricação. 
 
9.6.3 Para os produtos com garantia de 2 anos: 

9.6.3.1 Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do produto, 
assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 02 (dois) anos 
contra eventuais defeitos de fabricação. 
 

9.7 Declarações: 
9.7.1 Declaração de regularidade no Ministério do Trabalho, em cumprimento ao 
disposto no inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, conforme abaixo: 

 

Eu, (nome completo), inscrito no CPF sob n.º ............., representante legal da empresa 
(razão social), localizada na (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ........, 
DECLARO, sob as penas da Lei, que a referida empresa encontra-se em situação regular 
no Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inc. XXXIII, do art. 
7º, da Constituição da República Federativa do Brasil. 
Portanto, não concede trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e 
qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos. 
Por ser a expressão da verdade, assino a presente. 
Local, data, assinatura e identificação do representante legal da empresa. 

 
9.7.2 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter 
benefícios da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e fizerem jus aos 
benefícios, deverão apresentar a declaração, conforme abaixo: 

 

Eu, (nome completo), inscrito no CPF sob n.º ............., representante legal da empresa 
(razão social), localizada na (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ........, 
DECLARO sob as penas da Lei, que a mesma é considerada (microempresa ou empresa de 
pequeno porte), nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, cujos termos conheço na 
íntegra, estando apta, portanto, a exercer os direitos previstos na referida Lei. 
Por ser a expressão da verdade, assino a presente. 
Local, data, assinatura e identificação do representante legal da empresa. 

 
9.7.2.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar 
toda a documentação exigida acima, para efeito de habilitação. Os documentos 
relativos à Regularidade Fiscal deverão ser apresentados, mesmo que 
apresentem alguma restrição; 
9.7.2.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado à microempresa ou à empresa de pequeno porte o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para sua regularização. O termo inicial corresponderá ao 
momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, podendo ser 
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prorrogado por igual período a critério da ABDI; 
9.7.2.3 A não apresentação da documentação, no prazo mencionado no 
subitem acima, implicará na decadência do direito de contratação, sendo 
facultado a ABDI convocar as licitantes remanescentes, na sua ordem de 
classificação para apresentação de propostas. 

 
9.8 Em nenhuma hipótese será permitida a apresentação de protocolos em substituição 
aos documentos exigidos. 
 
9.9 Os documentos deverão estar dentro do prazo de validade neles consignados, salvo 
quanto aos documentos de qualificação técnica (atestados), que são havidos por 
permanentes.  

 
9.9.1 Não havendo referência quanto ao prazo de validade dos documentos, serão 
eles considerados válidos por 90 (noventa) dias, contados na forma do Código Civil.  
 

9.10 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 
 
9.11 A não apresentação de qualquer documento relacionado nos itens anteriores ou a 
sua apresentação em desacordo com a forma, prazo de validade e quantidades estipuladas, 
implicará na automática inabilitação da licitante. 
 
9.12 Quando do julgamento da habilitação, o Sr. Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, bem como suprir a 
omissão de eventuais documentos de regularidade fiscal, mediante consulta via internet em 
sites oficiais que emitam certidões on line via internet, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

9.12.1 As diligências mencionadas no item 9.12 ficarão prejudicadas caso o acesso 
via internet esteja indisponível, por qualquer motivo que seja, ou as informações 
contidas nos referidos sites não sejam suficientes para atestar a regularidade fiscal da 
licitante, no momento da sessão pública, fato que ensejará a inabilitação da empresa e 
regular prosseguimento da sessão pública. 
9.12.2 Adverte-se que alguns municípios, contudo, não propiciam à sociedade 
consultas de regularidade fiscal e cadastro fiscal via internet, hipótese na qual se 
tornará inviável o saneamento de eventuais falhas, erros ou omissões. 
 

9.13  Os documentos de habilitação deverão ser enviados, impreterivelmente, no mesmo 
momento do envio das propostas comerciais. 

 
10  DOS ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
 
10.1 Pedidos de ESCLARECIMENTOS poderão ser feitos até às 23h59m do dia 
11/08/2020, exclusivamente por meio do endereço http://licitacoes.caixa.gov.br, conforme 
passo a passo a seguir: “Acesso ao Sistema” “Se você é licitante, faça login aqui: 
acessar” “entrar” “Outras ações” “Questionamento” selecionar no campo “Atividade” 
o presente Pregão Eletrônico Digitar ou anexar Arquivo e “Enviar Questionamento”. 
 
10.2 Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até 23h59m do dia 
11/08/2020, exclusivamente por meio do endereço eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br, 
conforme passo a passo a seguir: “Acesso ao Sistema” “Se você é licitante, faça login 

http://licitacoes.caixa.gov.br/
http://licitacoes.caixa.gov.br/
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aqui: acessar” “entrar” “Outras ações” “Impugnação” selecionar no campo 
“Atividade” o presente Pregão Eletrônico Digitar ou anexar Arquivo e “Enviar”. 
 
10.3 O Pregoeiro, auxiliado pela área técnica, se for o caso, decidirá sobre a impugnação 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
 
10.4 Acolhida a impugnação contra este ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
 
10.5  Após a divulgação da(s) licitante(s) vencedora(s), o interessado poderá se 
manifestar, motivadamente, no prazo de até 30 (trinta) minutos a partir da comunicação pelo 
sistema, sobre a intenção de RECORRER contra o resultado do certame, devendo, 
obrigatoriamente, ser registrada a síntese de suas razões no formulário eletrônico 
disponibilizado no endereço www.licitacoes.caixa.gov.br – na “Área do Licitante”  efetuar o 
login no sistema por meio da opção “Acesso ao Sistema”  selecionar “Se Você é Licitante, 
faça login aqui: Acessar”  escolher a opção “Intenção de Recurso” localizada no quadro 
“Outras Ações”. 

10.5.1 À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo 
Pregoeiro será concedido o prazo de 2 (dois) dias para apresentação das razões do 
recurso, facultando às demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões 
em igual período a partir do término do prazo da recorrente, senda assegurada aos 
proponentes vista aos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 
10.6 O(s) recurso(s) e contrarrazões somente poderão ser encaminhados por meio 
eletrônico, no endereço citado no item 10.5. 
 
10.7 A falta de manifestação motivada da licitante, no prazo estabelecido no item 10.5, 
importará a decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o 
objeto à licitante declarado vencedor. 
 
10.8 Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, salvo nos 
casos de habilitação ou inabilitação da licitante ou julgamento das propostas, podendo a 
autoridade competente, motivadamente e presente as razões de interesse público, atribuir 
ao recurso interposto eficácia suspensiva. 
 
10.9 Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora. 
 
10.10 A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos 
interessados, por meio de comunicação por e-mail.  
 
10.11 Os recursos serão julgados no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data 
final da interposição de contrarrazões.  
 
11 CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
11.1 A adjudicatária dos lotes 1 e 2 terá 5 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, a 
contar da convocação efetuada pela ABDI, mediante comunicação via e-mail. 
 
11.2 A adjudicatária deverá providenciar para assinatura do Contrato: 

 
11.2.1 Carta indicando o responsável pela assinatura do contrato contendo o nome 

http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
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completo, número da cédula de identidade – RG e do Cadastro Nacional de Pessoas 
Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF. 
11.2.2 Alterações do Estatuto ou Contrato Social da empresa, caso tenha havido 
após a data da abertura da licitação. 
11.2.3 Instrumento público ou particular de mandato, este último com firma 
reconhecida, outorgando poderes ao signatário da contratação, quando o 
representante não for sócio ou diretor autorizado através do estatuto ou contrato 
social. 
11.2.4 Não haverá exigência de garantia de execução para a futura contratação. 

 
11.3. Caso a licitante vencedora venha a recusar-se, sem justificativa aceita pela ABDI, a 
assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido e na vigência da sua proposta, sujeitar-se-á 
às sanções cabíveis, reservando-se à ABDI o direito de, independentemente de qualquer 
aviso ou notificação, convocar as licitantes remanescentes ou cancelar a licitação. 
 
11.4. Na convocação das licitantes remanescentes será observada a classificação final da 
licitação para apresentação dos documentos de habilitação.  
 
11.5. As licitantes remanescentes convocadas na forma do subitem anterior se obrigam a 
atender à convocação e a assinar o Contrato no prazo fixado pela ABDI, ressalvados os 
casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no 
caso de recusa. 
 
11.6 É vedado caucionar ou utilizar o Contrato decorrente da presente licitação para 
qualquer operação financeira, sem ciência prévia e expressa da ABDI. 
 
11.7 É vedada a subcontratação do objeto deste procedimento licitatório. 
 
12 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
12.1 Concluído o julgamento e transcorrido o prazo recursal, ou decididos os recursos 
eventualmente interpostos, o processo licitatório será submetido à Presidência da ABDI, 
para que se proceda à devida homologação e consequente adjudicação do objeto licitado à 
licitante vencedora. 
 
12.2 O objeto desta licitação será adjudicado à licitante que obtiver a melhor classificação 
segundo os critérios fixados neste Edital e seus Anexos. 
 
13 ORÇAMENTO, PAGAMENTO E VIGÊNCIA 
 
13.1 O valor máximo estabelecido para a presente licitação, incluindo todos os custos, 
correrão à conta do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira n°008/2019, formalizado 
entre a ABDI (Convenente) e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF 
para a estruturação e a operacionalização do Centro de Segurança Cibernética Cyber 
Arena, na Unidade de Projetos Especiais, no Projetos CDT 05 – Cyber Arena. 
 
13.2 As condições de pagamento estão previstas na minuta do Contrato, constante do 
Anexo III deste Edital, consoante os preços estabelecidos na Proposta de Preço da 
adjudicatária. 
   
13.3 O prazo de vigência do Contrato será de 06 (seis) meses, contados da data da sua 
assinatura. 
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14 PENALIDADES 
 
14.1 As licitantes deverão observar rigorosamente as condições estabelecidas neste Edital e 
em seus Anexos, sob pena de lhes serem aplicadas as seguintes penalidades:  

14.1.1 Durante a fase da licitação:  
14.1.1.1 multa de 1% (um por cento) do preço global da proposta, ao dia de 
atraso em assinar o Contrato, até o limite de 5% (cinco por cento); 
14.1.1.2 perda do direito à contratação caso não compareça para assinar o 
Contrato após o decurso do prazo de 10 (dez) dias a partir da convocação, 
sem apresentação de justificativas motivadas submetidas à análise e 
aceitação da ABDI, acompanhado de multa de 10% (dez por cento) do preço 
global da proposta; 
14.1.1.3 suspensão temporária do direito de participar em licitação e de 
contratar com a ABDI, por até 2 (dois) anos. 

14.1.2 Durante a execução contratual: 
14.1.2.1 Por descumprimento das obrigações contratuais, previstas no 
Contrato, Anexo III deste Edital. 

 
14.2 Ficará impedida de licitar e de contratar com a ABDI pelo prazo de até 2 (dois) anos, 
garantida a ampla defesa, a licitante que: 

14.2.1. não assinar injustificadamente o Contrato, quando convocada dentro do prazo 
de validade de sua proposta; 
14.2.2. apresentar documentação falsa; 
14.2.3. não mantiver sua proposta; 
14.2.4. comportar-se de modo inidôneo. 

 
14.3 A licitante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa prévia, 
decorrido esse prazo ou caso não sejam acolhidas as razões da defesa, será aplicada a 
penalidade. 
 
14.4 Comprovado impedimento ou reconhecida a força maior e o caso fortuito 
devidamente justificado e aceito pela ABDI, a licitante vencedora ficará isenta das 
penalidades acima mencionadas. 
 
15  ANEXOS  
 
15.1 Integram este Edital e dele são partes integrantes: 

15.1.1 Anexo I – Termo de Referência;  
15.1.2 Anexo II – Modelo de Proposta de Preço; 
15.1.3 Anexo III – Minuta do Contrato 

 
16  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
16.2 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação 
de documentos relativos a esta licitação. 
 
16.3 Fica assegurado à ABDI o direito de cancelar a licitação, por razões de interesse da 
instituição, devidamente justificadas, antes da assinatura do Contrato. 
 
16.4 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
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promoção de diligência destinada a sanar, esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, que não alterem a substância das propostas, fixando-se prazos para atendimento 
pela licitante, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
no ato da sessão, salvo o disposto no item 9.12. 
 
16.5 Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
16.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na ABDI. 
 
16.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
16.8 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança jurídica 
do futuro Contrato. 
 
16.9 Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por 
conveniência da ABDI ou por qualquer fato superveniente, o que será comunicado aos 
interessados formalmente pelo Pregoeiro. 
 
16.10 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital e seus Anexos, será o de 
Brasília – Distrito Federal, com expressa renúncia aos demais, por mais privilegiado que 
seja. 
 

Brasília (DF), 31 de julho de 2020.  
 
 
Ana Léa de Vasconcelos Milhomem 
Pregoeira 
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2020 
PROCESSO N°3853/2020 

 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O CENTRO DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA 
 CYBER ARENA  

 
 

1. OBJETO 

 

1.1  Contratação de empresa(s) especializada(s) para FORNECIMENTO E MONTAGEM 

DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA CYBER ARENA na 

forma e nas exigências contidas neste Termo de Referência.  

1.2  O fornecimento deverá ser feito de acordo com as Especificações Técnicas constantes 

do APÊNDICE I desse Termo.  

1.3  As cores dos mobiliários serão definidas entre a Contratada e a Contratante, e não 

alteram o prazo de entrega de 30 (trinta) dias corridos.  

1.4  O quadro resumo dos itens está descrito a seguir. 

 

Lote Item Descrição Unidade Quant 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 

1 

Mesa Plataforma Dupla Frente e Verso Componível 
para Quatro Postos de Trabalho - Dimensões: 2800 X 
1400 X 740 mm (L X P X A) com 2 (dois) Divisor 
Plataforma de madeira com mesmo acabamento dos 
tampos nas dimensões 1310 X 300 mm com suportes 
de montagem. 
Garantia: 5 anos 

item 10 

2  Mesa de trabalho em “L” peninsular - Dimensões: 
1600/600 X 1800/800 X 740 mm. 
Garantia: 5 anos 

item 4 

3 Gaveteiro Volante com 02 Gavetas e 01 Gavetão - 
Dimensões: 400 X 470 X 648 mm (L X P X A). 
Garantia: 5 anos 

item 4 

4 Armário Alto com 02 Portas e 04 Prateleiras - 
Dimensões: 900 X 600 X 1800 Mm (L X P X A) 
Garantia: 5 anos 

item 3 

5 Cesto Coletor de Lixo - Dimensões: 230 X 300 X 400 
Mm (Lxpxa) 
Garantia: 2 anos 

item 20 

2 1 Cadeira com apoio de braço, Preta 
Garantia: 5 anos 

item 46 

 
 
3 
 

1 Conjunto Mesa Bistrô e 4 banquetas 
Garantia: 5 anos 

item 1 

2 Puff azul 1200X90X85 mm 
Garantia: 2 anos 

item 1 

3 Puff preto 1200X90X85 mm 
Garantia: 2 anos 

item 1 

4 1 Luminária Pendente Retangular  
Garantia: 2 anos 

item 8 
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2. JUSTIFICATIVA  

 
2.1  A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) foi criada pelo governo 

federal em 2004 com o objetivo de promover a execução da política industrial, em 

consonância com as políticas de ciência, tecnologia, inovação e de comércio exterior. 

2.2  Ligada ao Ministério da Economia - ME, atua como elo entre o setor público e privado, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país por meio de ações que ampliem a 

competitividade da indústria. 

2.3  Atuando como entidade de apoio técnico sistemático às instâncias de articulação e 

gerenciamento da política industrial, e com a oferta de estudos conjunturais, estratégicos e 

tecnológicos para diferentes setores da indústria, a ABDI contribui para a construção de 

agendas de ação setoriais e para os avanços no ambiente institucional, regulatório e de 

inovação no Brasil. 

2.4 A ABDI e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF, por intermédio 

do Convênio 08/2019, estão implantando um Centro de Segurança Cibernética denominado 

Cyber Arena para capacitar especialistas e estudantes e prestar serviços a empresas e 

organizações com a utilização de solução de simulação hiper-realista de ataque e segurança 

cibernéticas, que promoverá desenvolvimento de visão holística para aumento da 

consciência situacional, detecção de situações de risco e ataques, mitigação, por meio da 

melhora dos procedimentos de resposta, e previsão de ataques (exceto de trojans, que são 

específicos para cada organização), por meio de ações proativas de detecção. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR  

 

3.1. A natureza do objeto a ser contratado é comum, nos termos do parágrafo único, do 

art.1°, da Lei 10.520, de 2002 e art. 4º do Decreto 5.450 de 2005. 

3.2. A aquisição do objeto deste Termo de Referência deverá ser realizada na modalidade 

de PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA (S), em observância ao Art. 4º do Decreto nº 5.450/05, devido ao fato de que os 

BENS são considerados comuns, conforme as características previstas no Art. 1º da Lei nº 

10.520/02 e, prevendo as hipóteses previstas no Inciso III do Art. 3º do Decreto 7892/13. 

3.3. Com vistas a possibilitar a economia de escala, com o melhor aproveitamento dos 

recursos disponíveis, a presente licitação deverá ser composta de 04 (quatro) lotes: 01) 

mobiliários; 02) assentos; 03) acessórios complementares; 04) luminária, para permitir que 

diferentes licitantes possam vencer cada lote. 

3.4. Somamos ainda o fato que a adjudicação dos bens em 04 (quatro) lotes, privilegia a 

economia de escala, menor custo e a obtenção de proposta mais vantajosa para a 

administração, pois valores e quantidades pequenos poderiam desestimular a competição. 

 

4. DA ESTIMATIVA DE CUSTO, QUANTIDADES E VALORES  

4.1. As empresas que desejarem participar do certame devem preencher a(s) planilha(s) de 

composição de preços a seguir. 
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Lote Item Descrição Un Quant 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 

1 

Mesa Plataforma Dupla Frente e Verso 

Componível para Quatro Postos de 

Trabalho - Dimensões: 2800 X 1400 X 

740 mm (L X P X A) com 2 (dois) 

Divisor Plataforma de madeira com 

mesmo acabamento dos tampos nas 

dimensões 1310 X 300 mm com 

suportes de montagem  

item 10 

  

2 

 Mesa de trabalho em “L” peninsular - 

Dimensões: 1600/600 X 1800/800 X 

740 mm 

item 4 

  

3 

Gaveteiro Volante com 02 Gavetas e 

01 Gavetão - Dimensões: 400 X 470 X 

648 mm (L X P X A) 

item 4 

  

4 

Armário Alto com 02 Portas e 04 

Prateleiras - Dimensões: 900 X 600 X 

1800 Mm (L X P X A) 

item 3 

  

5 
Cesto Coletor de Lixo - Dimensões: 

230 X 300 X 400 Mm (Lxpxa) 
item 20 

  

2 1 Cadeira com apoio de braço, Preta item 46   

3 

1 Conjunto Mesa Bistrô e 4 banquetas item 1   

2 Puff azul 1200X90X85 mm item 1   

3 Puff preto 1200X90X85mm item 1   

4 1 
Luminária Pendente Retangular  

item 8 
  

Total  

 

 

5. DO FORNECIMENTO  

 

5.1. O compromisso do fornecimento somente estará caracterizado mediante a assinatura 

de Contrato com a(s) vencedora(s) do Certame. 

 

6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

6.1. As licitantes deverão apresentar atestados, certidões ou declarações fornecidas por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando ter a licitante desempenhado, 

de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto desta licitação. 

6.2. Entende-se por compatível os objetos que possuam quantidade e qualidade similares 

às características solicitadas neste Termo de Referência, em se tratando da descrição do 

objeto. 
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6.3. Os atestados, certidões ou declarações devem ser apresentados contendo a 

identificação do signatário como nome completo, cargo, telefone e assinatura, e da pessoa 

jurídica emitente, apresentados em papel timbrado da pessoa jurídica, além de indicar as 

características, quantidades e prazos das atividades executadas. 

6.4. A(s) Licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) entregar juntamente com a proposta, as 

certificações constantes nas especificações do anexo de especificações.  

 

7. CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS  

 

7.1. Do fornecimento: 

a) Todo o fornecimento de mobiliário inclui a sua montagem, quando esta se fizer necessária; 

b) Tanto o fornecimento quanto a montagem do mobiliário estão sujeitas à aprovação da 

ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. A aprovação será feita 

distintamente para o fornecimento, que atestará a entrega dos materiais conforme solicitado, 

e para a montagem, que atestará a qualidade dos serviços de montagem. 

7.2. Dos prazos de entrega: 

a) Os materiais e/ou serviços contratados deverão ser entregues e montados no Lote 4, 

Edifício de Governança, Bloco B, 1º andar, no Parque Tecnológico de Brasília BIOTIC, na 

Granja do Torto, Brasília, DF, CEP: 70635-815, no máximo em até 30 (trinta) dias corridos 

após a assinatura do Contrato; 

b) Só serão recebidos materiais cujas descrições confiram com aquelas constantes do 

Contrato. Será facultado a ABDI, a seu critério, aceitar outras descrições desde que isso 

represente vantagem à Administração;  

c) Os bens/materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e no Contrato, devendo ser 

substituídos no prazo de em até 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação à Contratada, às 

suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;  

d) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto. 

7.3. Da montagem: 

a) Nos casos dos produtos que precisam ser montados e/ou instalados, o disposto no 

Contrato subentende que, além do fornecimento dos materiais, deverá ser realizada sua 

montagem/instalação dentro do prazo máximo estipulado no item 7.2, letra a. 

7.4. Do recebimento: 

a) Após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, a fiscalização emitirá comprovante de 

recebimento/montagem dos materiais, em até 5 (cinco) dias corridos; 

b) A fiscalização não declarará os materiais que não corresponderem às especificações 

técnicas requeridas; 

c) O conhecimento que trata o subitem anterior dar-se-á via e-mail, AR ou em mãos. Após 

as correções solicitadas, e não havendo mais pendências relativas ao fornecimento dos 

materiais, a fiscalização emitirá o comprovante de recebimento/fornecimento dos materiais; 

d) O fornecimento e a montagem/instalação só serão definitivamente recebidos após o 

término de todas as etapas, incluindo a correção de eventuais notificações por parte da 

fiscalização, a retirada dos entulhos, e a completa limpeza das áreas afetadas. 
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8. DO PAGAMENTO  

 

8.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias corridos após a 

apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada. 

8.2. A CONTRATANTE não efetivará o pagamento se no ato do recebimento ficar 

comprovada a entrega de materiais diferentes das especificações e quantidades constantes 

no Contrato. 

8.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie 

as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

CONTRATANTE.  

8.4. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por este regime. No 

entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio da 

declaração original e assinada. 

8.5. Quando a CONTRATADA não for optante pelo SIMPLES NACIONAL, na 

apresentação da nota fiscal/fatura, deverá informar por meio de documento oficial os valores 

de retenção na fonte, correspondentes ao Imposto de Renda, para a tributação prevista na 

legislação aplicável. 

 

9. DA SUBCONTRATAÇÃO  

 

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

10.1. Sem prejuízo do constante neste Termo de Referência, bem como do que consta do 

Edital, são obrigações da contratada: 

10.1.1. Cumprir todas as especificações do Termo de Referência, para que o mobiliário 

entregue esteja em conformidade com as exigências da ABDI, evitando devoluções; 

10.1.2. Cumprir todas as orientações da ABDI para o fiel desempenho das atividades 

específicas, para o correto fornecimento, realizando os serviços de montagem com 

esmero e perfeição; 

10.1.3. Cumprir com os prazos estabelecidos para a entrega e montagem do mobiliário, 

não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da fiscalização; 

10.1.4. Nos casos de fornecimento de mobiliário com montagem/instalação, garantir que 

seus empregados cumpram rigorosamente todas as suas obrigações e boa técnica nos 

serviços; 

10.1.5. Nos casos em que ocorra somente o fornecimento de mobiliário, fazer com que 

seus fornecedores/entregadores cumpram rigorosamente com os horários estabelecidos 

pela fiscalização visando o perfeito funcionamento logístico em conjunto com outras 

prováveis equipes no mesmo local; 
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10.1.6.  Nos casos de fornecimento com montagem/instalação, usar, na execução dos 

serviços, profissionais devidamente uniformizados, qualificados e identificados, portando 

crachás com fotografias recentes; 

10.1.7. Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua 

condição de empregadora, no que diz respeito aos seus empregados; 

10.1.8. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas os seus 

empregados em serviço, cumprindo todas as suas obrigações que as Leis Trabalhistas e 

Previdenciárias lhes assegurarem e demais exigências para o exercício das atividades; 

10.1.9. Fornecer, além da mão de obra, todos os materiais/ferramentas necessários ao 

fornecimento e/ou montagem dos mobiliários, ficando responsável pela sua guarda e 

transporte. Somente serão aceitos materiais/ferramentas compatíveis com as atividades 

a desenvolver, devendo ser recusados pela fiscalização os que não se considerarem 

adequados; 

10.1.10. Providenciar a limpeza das áreas, zelando por uma montagem/instalação limpa 

e organizada; 

10.1.11. Designar representante legal da contratada para supervisionar as quantidades 

e a qualidade dos materiais a fornecer, bem como a execução dos serviços. O 

representante designado deverá responder, junto à ABDI, quaisquer questões levantadas 

sobre os procedimentos pertinentes ao objeto deste Termo de Referência, a quem a 

fiscalização se reportará; 

10.1.12. Responsabilizar-se por todas as reclamações levadas ao seu conhecimento por 

parte da fiscalização do objeto, cuidando imediatamente das providências necessárias 

para a correção, evitando a repetição de fatos; 

10.1.13. Manter, durante a execução do objeto, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no Edital do Pregão relativo a este Termo de Referência, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas; 

10.1.14. Atender às normas disciplinadoras e demais regulamentos em vigor no local de 

entrega; e 

10.1.15. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 

levadas a cabo referentes ao objeto contratado, sem a prévia autorização da ABDI. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

11.1. Sem prejuízo do constante neste Termo de Referência, são obrigações da ABDI: 

11.1.1. Efetuar o pagamento na forma pactuada neste Termo; 

11.1.2. Rejeitar o fornecimento e os serviços executados em desacordo com as 

obrigações assumidas pela licitante vencedora e com as qualificações técnicas exigidas, 

junto a ABDI, exigindo sua correção, no prazo máximo de em até 10 (dez) dias úteis, 

sob as penalidades registradas em contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força 

maior devidamente esclarecidos, justificados e aceitos pela ABDI; 

11.1.3. Fornecer todas as informações necessárias para o bom cumprimento do 

disposto neste Termo de Referência, relativamente ao fornecimento e 

montagem/instalação de mobiliário; 
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11.1.4. Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa 

proceder ao fornecimento e desempenhar os serviços dentro das normas pactuadas e 

da legislação pertinente; 

11.1.5. Acordar com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF a 

autorização de acesso aos profissionais da Contratada ao Edifício de Governança – Lote 

4, Bloco B, 1º andar, no Parque Tecnológico de Brasília – BIOTIC, para o fornecimento 

do mobiliário e para a sua montagem/instalação; 

11.1.6. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

profissionais; 

11.1.7. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto contratado, por meio de 

colaborador especialmente designado; e 

11.1.8. Efetuar, se julgar necessário, fiscalização com a finalidade de verificar a 

qualidade dos móveis fornecidos e sua montagem/instalação, aquém ou além do 

atendimento das exigências contratuais. 

 

12. DAS GARANTIAS  

 

12.1 Todos os produtos deverão ter garantia de qualidade e procedência, ficando a licitante 

vencedora responsável pela substituição, troca ou reposição dos produtos porventura 

entregues com defeito, danificados, ressecados, ou não compatíveis com as especificações 

do Termo de Referência, bem como por indenizações de danos morais e/ou materiais 

ocasionados pelos produtos fornecidos em desacordo com o especificado ou adulterados. 

12.2 Os produtos fornecidos deverão ser garantidos por, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 

meses, contados a partir da data do termo de recebimento definitivo do mobiliário/produto 

pela fiscalização da ABDI.  

12.2.1 O mobiliário constante dos itens 1 a 4 do grupo 1, os do grupo 2, e os do item 

1 do grupo 3 deverão ter garantia, contra defeitos de fabricação de 05 (cinco) anos. 

12.3. A garantia será prestada com vistas a manter os mobiliários fornecidos em perfeitas 

condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para a ABDI.  

12.4. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria 

Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as 

normas técnicas específicas.  

12.4.1. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos 

apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de 

ajustes, reparos e correções necessárias.  

12.4.2. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da 

garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que 

apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças 

utilizadas na fabricação do produto.  

12.5. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que 

apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data 

da comunicação oficial por parte da ABDI, ou da data da retirada do produto pela assistência 

técnica autorizada.  

12.5.1. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada 

da Contratada, aceita pela Contratante.  
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12.6. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar mobiliário/produto 

equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização 

em caráter provisório pela Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos 

administrativos durante a execução dos reparos.  

12.7. O custo referente ao transporte do mobiliário/produto coberto pela garantia será de 
responsabilidade da licitante vencedora. 
 

13. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

13.1. Caberá à ABDI designar colaborador para exercer toda e qualquer ação de orientação 

geral até a entrega do objeto pela Contratada. 

13.2. São atribuições do(s) colaborador(es) designado(s), dentre outras: 

a) Atestar as respectivas Notas Fiscais para efeito de pagamento, bem como promover 

todas as medidas necessárias à solução de quaisquer contratempos que porventura 

venham a ocorrer;  

b) Acompanhar e fiscalizar a execução, requerendo em tempo oportuno à autoridade 

superior decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal;  

c) Solicitar à CONTRATADA ou obter da ABDI todas as providências tempestivas 

necessárias à boa execução do objeto contratado. 

13.3.  A ação de fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades 

contratuais. 

13.4. Independente do acompanhamento e fiscalização exercida pela CONTRATANTE, a 

CONTRATADA deverá exercer fiscalização do processo de entrega dos bens adquiridos, 

objetivando: 

a) Entregar os produtos nos prazos estabelecidos com as mesmas especificações, 

marcas e preços apresentados na proposta; 

b) Manter permanente contato com a fiscalização da CONTRATANTE para solução de 

eventuais problemas. 

 

14. DA AMOSTRA 

 

14.1  Para os mobiliários dos grupos 1 e 2 será necessário a apresentação de amostra de 

cada um dos itens, a fim de conferir se os produtos ofertados atendem às especificações do 

edital. A fiscalização fará a análise da qualidade dos materiais utilizados na fabricação dos 

mobiliários; com relação ao acabamento, deverá confirmar o tipo e qualidade dos materiais 

aplicados na confecção e montagem, aferirindo as dimensões (espessura, largura e 

comprimento), enfim, a conformidade com as especificações do edital e da proposta 

apresentada. 

 

Lote Item Descrição 

1 
1 

Mesa Plataforma Dupla Frente e Verso Componível para Quatro Postos de 
Trabalho - Dimensões: 2800 X 1400 X 740 mm (L X P X A) com 2 (dois) 
Divisor Plataforma de madeira com mesmo acabamento dos tampos nas 
dimensões 1310 X 300 mm com suportes de montagem  

2 
 Mesa de trabalho em “L” peninsular - Dimensões: 1600/600 X 1800/800 X 
740 mm 
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3 
Gaveteiro Volante com 02 Gavetas e 01 Gavetão - Dimensões: 400 X 470 
X 648 mm (L X P X A) 

4 
Armário Alto com 02 Portas e 04 Prateleiras - Dimensões: 900 X 600 X 
1800 Mm (L X P X A) 

5 Cesto Coletor de Lixo - Dimensões: 230 X 300 X 400 Mm (Lxpxa) 

2 1 Cadeira com apoio de braço, Preta 

 
14.2 As amostras deverão ser entregues em até 5 (cinco) dias úteis, após a convocação do 
Pregoeiro, na sede da ABDI, no SIG, Trecho 4, Bloco B, Ed. Capital Financial Center, 
Brasília-DF ou no local onde serão instalados definitivamente (indicados no item 15 deste 
TR). A fiscalização emitirá parecer de aprovação do mobiliário apresentado. 

14.2.1 A amostra deverá possuir etiqueta de identificação do fabricante, contendo o 
nome do fabricante e modelo do mobiliário, além de estar acompanhada do manual 
de instruções e do Certificado de Garantia do Fabricante. 

 
14.3. A licitante será responsável pela montagem e pela retirada do bem para o qual tenha 
sido exigida amostra, bem como pelo recolhimento e pelo descarte dos materiais inservíveis, 
a exemplo de embalagens, protetores, etc. 
 
14.4 A licitante deverá apresentar, juntamente com a amostra, a seguinte documentação: 

- Certificado de garantia do produto, impresso em língua portuguesa, contra vícios ou 
defeitos de fabricação e/ou montagem e contra desgaste excessivo, expondo total 
anuência aos termos do Edital do Pregão Eletrônico n°0013/2020. 

 
14.5. Para fins do presente TR, entende-se por amostra o exemplar completo do mobiliário 
indicado para apresentação, construído com materiais novos atendendo as especificações 
e os requisitos técnicos constantes do Edital e seus anexos, e que permitirá, a partir de 
adequado processo de análise, a confirmação do enquadramento do bem às exigências 
técnicas previamente definidas. 
 
14.6. Se a amostra não atender integralmente às especificações, a licitante será 
desclassificada e a retirada do bem deverá ocorrer em, no máximo 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data da comunicação oficial do Pregoeiro quanto à reprovação. 
 

15. LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 

 

15.1 Os produtos deverão ser entregues no Lote 4, Edifício de Governança, Bloco B, 1º 

andar, no Parque Tecnológico de Brasília BIOTIC, na Granja do Torto, Brasília, DF, CEP: 

70635-815. 

 

16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
16.1 As despesas referentes ao objeto deste Termo de Referência serão contabilizadas pelo 
Projeto Cyber Arena, que corresponde à Unidade de Projetos Especiais. 
 

17. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 
17.1 Os valores estimados da contratação encontram-se listados no quadro a seguir: 
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Lote Item Descrição Un Quant 
Valor 

Unitário 

Valor       

Total 

1 

1 

Mesa Plataforma Dupla 

Frente e Verso Componível 

para Quatro Postos de 

Trabalho - Dimensões: 2800 

X 1400 X 740 mm (L X P X 

A) com 2 (dois) Divisor 

Plataforma de madeira com 

mesmo acabamento dos 

tampos nas dimensões 

1310 X 300 mm com 

suportes de montagem  

item 10 R$ 6.542,33 R$ 65.423,30 

2 

 Mesa de trabalho em “L” 

peninsular - Dimensões: 

1600/600 X 1800/800 X 740 

mm 

item 4 R$ 2.888,87 R$ 11.555,47 

3 

Gaveteiro Volante com 02 

Gavetas e 01 Gavetão - 

Dimensões: 400 X 470 X 

648 mm (L X P X A) 

item 4 R$ 851,87 R$ 3.407,47 

4 

Armário Alto com 02 Portas 

e 04 Prateleiras - 

Dimensões: 900 X 600 X 

1800 Mm (L X P X A) 

item 3 R$ 1.895,60 R$ 5.686,81 

5 

Cesto Coletor de Lixo - 

Dimensões: 230 X 300 X 

400 Mm (Lxpxa) 

item 20 R$ 484,86 R$ 9.697,13 

2 1 
Cadeira com apoio de 

braço, Preta 
item 46 

R$ 868,86 R$ 39.967,74 

3 

1 
Conjunto Mesa Bistrô e 4 

banquetas 
item 1 R$ 2.992,80 R$ 2.992,80 

2 Puff azul 1200X90X85 mm item 1 R$ 691,30 R$ 691,30 

3 Puff preto 1200X90X85mm item 1 R$ 1.037,68 R$ 1.037,68 

 

4 
1 

 

Luminária Pendente 

Retangular  

item 8 R$ 967,71 R$ 7.741,71 

Valor Total  R$ 148.201,40 

 

 

Brasília, 21 de julho de 2020 

 

 

Larissa de Freitas Querino 

Analista de Produtividade e Inovação  
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APÊNDICE I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

LOTE 1 

Lote 1 –  Item 1: Mesa Plataforma Dupla Frente e Verso componível para Quatro Postos 
de Trabalho - Dimensões: 2800 X 1400 X 740 mm (L X P X A) com 2 (dois) Divisor 
Plataforma de madeira com mesmo acabamento dos tampos nas dimensões 1310 X 
300 mm com suportes de montagem 

Tampos Laterais (04 peças) com Profundidade de 700 mm, em MDP, com 25 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melamínico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o 
contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A 
fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por 
meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo, 
possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Os tampos possuem 
recortes retangulares para acoplamento de duas caixas eletrificáveis (uma caixa em cada 
tampo). Caixa eletrificável confeccionada em duas partes (Tampa e Porta Tomadas), sendo 
a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105º fixada ao tampo 
por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso auto-atarraxante, e a Porta tomada 
confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação de 
tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para 
plug RJ45 e aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), 
fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante.  

Calha Leito Horizontal (02 peças), para passagem de cabos sob o tampo por toda extensão 
da mesa, confeccionada em chapas de aço dobrada em formato de “U” com espessura 
mínima 0,9 mm. A fixação calha/estrutura é feita por meio de parafusos com rosca métrica 
M6, permitindo facilmente remoção da calha em eventuais manutenções. 

Travessas de sustentação horizontal (08 peças) metálica constituída por em tubos de aço de 
secção retangular, 30 x 20 x 1,5 mm, interligadas na extremidade superior por mão francesa 
chapa 1,9 mm soldada na travessa 30 x 20 x 1,5 mm e fixada a estrutura lateral por meio de 
encaixe e fixação parafuso M6. 

Estrutura Sustentação Central (01 peça) formada por 02 colunas em tubo de secção 
quadrada tubo 40 x 40 x 1,2 mm e 01 tubo superior horizontal 50 x 50 x 1,2 mm fixados pelo 
processo solda MIG/MAG em sua extremidade, placas de fechamento (02 unidades) 
confeccionadas em chapa metálica 0,6 mm fixadas aos tubos 40 x 40 x 1,2 mm por meio de 
encaixe onde possibilita o saque frontal tanto para o fechamento interno e o externo, e ainda 
ficando vão central entre os tubos verticais de 404 x 40 mm para possibilitar a subida de 
fiação e a manutenção dos mesmos. 

Estruturas Laterais (02 peças) com 02 pés traves, confeccionado 02 colunas tubo 50 x 50 x 
1,2 mm em tubos de aço de secção quadrada, 50 x 50 x 1,2 mm, interligadas na 
extremidadesuperior por tubo de secção quadrada 50 x 50 x 1,2 mm soldados pelo processo 
MIG a 45 graus em diagonal, com recortes de encaixe cortados a laser para inserir travessa 
de fixação horizontal, Acabamento em sapatas niveladoras em nylon, com Ø 38 mm e 
parafuso central rosca 3/8’’ cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 

Todas as partes metálicas são submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de 
zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em 
pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. 
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QUANTIDADE: 10 

Certificação de evidências mínimas de qualidade: 

Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008 ou versão mais recente, 
emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa 
certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado 
deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu 
respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro  

Apresentar Declaração de Garantia emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para 
este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 
05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o 
fabricante); 
Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de 

comercialização dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este 

processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, garantindo também 

por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação. 

Lote 1 - Item 2:  - Mesa de Trabalho em “L” peninsular - Dimensões: 
1600/600X1800/800X740mm  

Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo 
prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. 
O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno 
com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas 
e raio ergonômico de 2,5 mm. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de três 
passa cabos com acabamento em PVC rígido, com diâmetro interno entre 60 e 80 mm, com 
tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser 
feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas 
confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. 

Painéis frontais: estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido 
em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. 

Calha eletrificável com leito para passagem de cabeamento, confeccionada com chapas 
metálicas dobradas, com espessura mínima de 0,63 mm, fixadas á estrutura por meio de 
parafusos máquina M6x12. A calha é dotada de porta-tomadas móvel confeccionado com 
chapas metálicas dobradas, com espessura mínima de 0,63 mm com terminal para 
instalação de 04 tomadas de energia elétrica (02 redondas e 02 retangulares, padrão atual 
ABNT) e para instalação de 02 entradas de plugs RJ-45. 

Estruturas laterais metálicas, constituídas por peças fabricadas em chapas em aço, cuja 
composição se divide em suporte do tampo, coluna e pata: 

Suporte do tampo inteiriço, fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, 
medindo L 530 x P 50 mm, estampada e repuxada em formato de barra côncava com bordas 
laterais de aprox. 5 mm de altura, com cantos arredondados (sem cantos vivos e sem 
necessidade do uso de ponteiras), com 02 recortes paralelos, e com furações alinhadas no 
topo próximo às extremidades, para passagem de 02 travessas (em chapa metálica de 3 mm 
de espessura) sob os tampos caso necessite ser fixado a outras mesas. O Suporte do tampo 
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é fixado no topo da coluna por meio de solda MIG. Travessas fabricadas em barra de aço 
com espessura mínima de 3,0 mm, com 04 furos para fixação nos tampos com buchas e 
parafusos M6. As travessas são guiadas pelos recortes, atravessando os suportes sob os 
tampos com a função de fazer o alinhamento e a junção precisa entre 02 mesas 
independentes, quando forem montadas lado a lado. Acompanham 02 travessas por mesa. 

Coluna dupla componível, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada 
em formato semicircular, paralelas, com vão vertical de aprox. 50 mm de largura, unidas no 
topo e na base por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3 mm, por processo 
de solda MIG. Na parte superior central da coluna, nas duas faces, possui suporte em chapa 
de 3 mm com furações e roscas M6 para fixação, opcional, de calhas estruturais horizontais 
eletrificáveis. 

A coluna possui abertura inferior e abertura superior para entrada/saída de cabos com 
acesso direto às calhas horizontais. 

A face lateral interna da coluna é fechada em chapa de aço dobrada com espessura de 0,9 
mm. 

A face lateral externa possui uma tampa de saque de fácil remoção/fixação, fabricada em 
chapa de aço dobrada com espessura de 0,9 mm, acoplada na coluna por encaixe e pressão. 

O vão livre entre a coluna tem a função de passagem vertical de cabeamento do piso ao 
tampo de forma discreta e funcional. 

Pata em peça inteiriça, fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, em 
formato de convexo e inclinado, com bordas laterais, todos os cantos e extremidades 
arredondados (sem cantos vivos e sem necessidade do uso de ponteiras), medindo L 520 x 
P 60 x h 70 mm. 

A pata é fixada na base da coluna por meio de solda MIG. 

A parte inferior interna da pata tem 02 travessas para receber 02 sapatas niveladoras em 
nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. 

Todas as peças em aço são submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de 
zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e recebem pintura eletrostática em tinta epóxi, 
polimerizada em estufa a 200º C. 

Estrutura de sustentação central formada por chapas metálicas dobradas em formato 
pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do 
pentágono em uma única face arqueada, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo 
uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa removível, e com 04 furações 
para acoplamento de tomadas elétricas. Acabamento com sapatas niveladoras formato 
sextavadas em nylon injetado e pino central em aço rosca ¼’’ e diâmetro de 20 mm, cuja 
função será contornar eventuais desníveis de piso. Todo o conjunto metálico é submetido a 
um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e 
pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster, polimerizada em estufa a 200º C. 

QUANTIDADE: 4 

Certificação de evidencias mínimas de qualidade: 

Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008 ou mais recente, emitido 
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pela própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa 
certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado 
deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu 
respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro  

Apresentar Declaração de Garantia emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para 
este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 
05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o 
fabricante); 
Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de 

comercialização dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este 

processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, garantindo também 

por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação. 

  

Lote 1 - Item 3: Gaveteiro Volante com 02 Gavetas e 01 Gavetão - Dimensões: 400 X 

470 X 648 mm (L X P X A) 

Tampo superior em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme 

termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e 

antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 

poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 

arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por 

meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 

Gavetas (02 gavetas) com altura interna útil mínima de 65 mm cada, em chapa metálica 

dobrada com espessura mínima de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de 

zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em 

pó poliéster fosco de alto desempenho, polimerizada em estufa a 200º C. São apoiadas e 

fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso. 

Corrediças metálicas confeccionadas em chapa de aço, deslizando em roldana de poliacetal 

ou nylon, com eixo em aço estampado a frio, com capacidade para suportar no mínimo 10 

kg. 

Gaveta de pasta (01 gaveta) em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com 

suportes metálicos para colocação de pastas suspensas, com pré-tratamento por 

fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 

tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. São 

apoiadas lateralmente entre par de corrediças telescópicas de 02 estágios, com 

deslizamento por esferas de aço. Corrediças telescópicas medindo aprox. P 400 x A 45 mm 

em aço relaminado com acabamento em Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e 

prolongamento de curso em 27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral, sistema 32 

mm, com 04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de cada lado autotravante fim de curso 

aberto e travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta, com capacidade para 

suportar no mínimo 30 kg. 

Frentes das gavetas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com 

filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e 

antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado com fita de 

poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 

arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. As frentes são dotadas de puxadores pelas 
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laterais (por cavidades entre as laterais e as frentes do gaveteiro) e puxadores frontais 

metálicos “alças”. A fixação dos puxadores alças deve ser feita por dois parafusos. 

O gaveteiro é dotado de fechadura frontal acima da primeira gaveta com trava simultânea de 

todas as gavetas. A rotação 180º da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com 

ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves dobráveis 

(principal e reserva). 

Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) em MDP, com 18 mm de espessura, 

revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 

0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são 

encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot 

melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm, e os bordos não aparentes 

do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, 

coladas com adesivo hot melt. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios 

internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 5 rodízios de duplo 

giro, com altura de 50 mm, em polipropileno, sendo 4 rodízios para apoio do gaveteiro e o 

quinto rodízio se abre junto com a gaveta de pasta, impedindo o tombamento do conjunto. 

QUANTIDADE: 4 

Certificação de evidencias mínimas de qualidade: 

Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 ou mais recente, emitido 

pela própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa 

certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado 

deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu 

respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 

Apresentar Declaração de Garantia emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para 
este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 
05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o 
fabricante); 
Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de 

comercialização dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este 

processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, garantindo também 

por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação. 

 

Lote 1 – Item 4: Armário Alto com 02 Portas e 04 Prateleiras - Dimensões: 900 X 600 X 

1800 Mm (L X P X A) - (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). 

Tampo superior em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme 

termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e 

antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 

poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 

arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por 

meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix.  

Subtampo fixado a 740 mm do chão, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 

encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 



 
 

16 

 

hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do 

subtampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos 

ocultos tipo minifix. 

Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo 

prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O 

bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 

2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e 

raio ergonômico de 2,0 mm. O par de Portas sustenta-se em quatro dobradiças resistentes 

(duas por porta), confeccionadas em Zamak com acabamento niquelado com abertura de 

270 graus. 

Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-marcados para perfeito 

alinhamento do par de portas. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por 

lingüeta superior acionada pelo giro chave. A porta direita possui fechadura cilíndrica com 

travamento por lingüeta superior acionada pelo giro chave. Acompanham 02 chaves 

(principal e reserva) com corpos dobráveis com capa de plástico. A porta esquerda é 

automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm. 

Ambas as portas são dotadas de puxadores metálicos “alça”. A fixação deve ser feita por 

dois parafusos. 

Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 03 prateleiras moveis) em MDP, com 18 mm 

de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com 

espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto 

são encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com 

adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm, e os bordos não 

aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura 

mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para 

regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por 

prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados 

com rosca com pino vertical para impedir deslizamento. 

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e 

parafusos ocultos tipo minifix. 

Rodapé retangular fechada em tubo de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo (peça única) 

dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - 

decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta 

performance, polimerizada em estufa a 200º C. O rodapé é apoiado por 04 sapatas 

articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e 

nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 

QUANTIDADE: 3 

Certificação de evidências mínimas de qualidade: 

Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010, emitido pela própria 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também 

acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes 

para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de 

avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 

Apresentar Declaração de Garantia emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para 
este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 
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05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o 
fabricante); 
Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de 

comercialização dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este 

processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, garantindo também 

por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação. 

 

Lote 1 – Item 5: Cesto Coletor de Lixo - Dimensões: 230 X 300 X 400 mm (Lxpxa) 

Composta por: 02 laterais retas em madeira MDP de 18 mm de espessura, confeccionados 
com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density 
Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com 
filme termo-prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das laterais é encabeçado com fitas 
de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. 

Acabamento com ponteiras em PVC rígido da mesma cor da estrutura e sapatas niveladoras 
em nylon injetado com diâmetro de 1 e ¼ polegada, cuja função será contornar eventuais 
desníveis de piso. E 02 laterais inclinadas e fundo que formam uma única peça em chapa de 
aço dobrada #20 (0,90 mm) de espessura (mínimo). Todas as partes metálicas deverão ser 
submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 
fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa 
a 200º C. 

QUANTIDADE: 20 

Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para 
este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 
02 (dois) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o 
fabricante); 

 

LOTE 2 
 

Lote 2 - Item 01: Cadeira com apoio de braço Preta 

 

Assento estruturado em chassi plástico flexível injetado em alta pressão ligado por sistema 

de encaixe e parafusos a uma contra capa externa integrada ao sistema de ajuste da 

profundidade útil do assento por meio de acionamento de botão e mola de retorno 

automático. Este conjunto estrutural recebe uma peça injetada (moldada) de espuma flexível 

de poliuretano. Características dimensionais do assento: Largura mínima do assento de 480 

mm e profundidade da superfície do assento mínima de 430 mm, ambas as medidas tiradas 

conforme método preconizado pela ABNT NBR 13962/06. 

Espessura média predominante da espuma de, no mínimo, 30 mm. Revestimento em 

laminado sintético popularmente conhecido como couro ecológico ou tecido 100% poliéster, 

de cor a definir pelo catálogo do fabricante, acabamento dado por costuras laterais. 
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Encosto em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro em resina de engenharia 

com reforço de fibra de vidro. Tal encosto possui uma contra capa injetada em termoplástico 

na porção inferior do espaldar que protege o encosto permitindo o não aparecimento de vão 

entre o encosto e o assento, quando a poltrona estiver sendo observada do contra encosto, 

enquanto o ajuste de altura do encosto é acionado. Espaldar com ajuste de altura por meio 

de cremalheira com, no mínimo, 10 pontos e curso vertical mínimo de 60 mm. Encosto no 

conceito fraque, quando no ponto inicial, a linha inferior do encosto passa da linha do 

assento. Aspectos dimensionais do encosto: 

Extensão vertical medida no eixo de simetria da peça: mínimo de 580 mm 

Largura do encosto medida na abrangência do apoio lombar: mínimo de 430 mm 

Mecanismo do tipo sincronizado, autoajustável, com movimento de reclinação para assento 

equipamento com sistema de travamento em, no mínimo, 03 pontos ao longo do curso de 

reclinação, dotado de sistema anti-impacto e construído com materiais de engenharia de 

excelente performance mecânica tais como aço e/ou alumínio e/ou resinas de engenharia 

de alta performance. Base giratória arcada de cinco hastes injetada em poliamida, nylon com 

fibra de vidro, provida de aletas de reforço na porção inferior das patas, de formato piramidal, 

devendo apresentar diâmetro externo mínimo total de 670 mm e raio da pata de, no mínimo, 

330 mm, sendo o ponto de estabilidade entre 240 e 280 mm, com projeção da pata máxima 

de 400 mm. formato piramidal, com altura da superfície superior na região do cônico central 

de alojamento do pistão em relação ao plano obtido à partir da superfície inferior das patas 

de, no mínimo, 100 mm, medida esta aferida desprezando os rodízios. Ajuste milimétrico de 

altura do assento por meio de acionamento de pistão à gás, com classificação de 

desempenho no mínimo em conformidade com classe 04, de acordo com Norma 

Internacional DIN 4550, com curso mínimo de ajuste vertical de 100 mm, com coluna de 

alojamento com acabamento em pintura eletrostática de cor preta, sem o uso de telescópios 

ou capas plásticas que escondem a coluna. Para cada pata da base supra especificada, em 

sua terminação, acoplar-se-á um rodízio de duplo com pista de rolagem em poliuretano, anti 

risco, tipo “W”. 

Braços com regulagem de altura e profundidade dos apoias, tendo todo o seu corpo 

estrutural, alma do apoia e carenagem de acabamento do corpo estrutural fabricados em 

resina termoplástica de alto desempenho injetada em alta pressão. Dimensões do corpo 

estrutural no sentido vertical, não considerando a carenagem de, no mínimo, 20 x 40 mm, 

em formato retangular ou similar. 

Sistema de ajuste de altura do apoia braço acionado por botão frontal localizado abaixo do 

apoia, dispondo o braço de, no mínimo, 06 estágios de altura, com um curso de 

deslocamento vertical mínimo de 60 mm. Ajuste de profundidade do apoia acionado pelo 

usuário com um curso de deslocamento linear de, no mínimo, 30 mm. 

Material empregado na fabricação do revestimento do apoia braço tipo termoplástico 

elastômero, com alma injetada em resina termoplástica de alto desempenho, utilizando-se 

de espuma flexível entre o apoia e a alma como substrato de modo a aumentar ainda mais 

o fator conforto do usuário. Dimensionais mínimos dos braços de 240 mm x 90 mm, nos 

sentidos de comprimento e largura, respectivamente, medidos nos eixos de simetria 

longitudinal e transversal da peça. Braços e apoia braços de cor preta. 

 

QUANTIDADE: 46 

 

Certificação de evidências mínimas de qualidade: 
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Certificado de Conformidade de Produto emitido por OCP acreditado pelo Inmetro ou 

Relatório de Ensaio completo emitido por Laboratório de Ensaios RBLE acreditado pelo 

Inmetro, evidenciando conformidade do modelo com todos os requisitos aplicáveis da ABNT 

NBR 13962/06. 

Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para 
este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 
05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o 
fabricante); 
Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de 

comercialização dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este 

processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, garantindo também 

por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação. 

 

 

LOTE 3  

 

Lote 3 - Item 01:  Mesa Bistrô com 4 cadeiras 

 

Mesa tipo Bistrô com tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as 

faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 

semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 

com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. O 

suporte da mesa deve ser confeccionado em aço carbono tubular com tratamento anti-

corrosivo, pintura eletrostática e a fixação do tampo feita com parafusos cromados. 

Cada uma das 4 cadeiras deve ter estrutura tubular em aço carbono com tratamento 

anticorrosivo e pintura eletrostática e assento estofado com densidade média entre 50 e 55 

kg/m3, na cor preta. 

QUANTIDADE: 1 

Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para 
este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 
05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o 
fabricante); 
Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de 

comercialização dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este 

processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, garantindo também 

por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação. 

 

LOTE 3 – Item 02 e 03: Puf Azul e Puf Preto – 1200X90X85 mm 

 

Puf em corino preenchido com flocos de espuma nas dimensões 1200X90X85 mm nas cores 

AZUL e PRETO. 

Quantidade: 1 azul e 1 preto 

Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, assinada por 
responsável devidamente acreditado, de no mínimo 02 (dois) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação. 
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LOTE 4 

 

Lote 4 – Item 1: Luminária 

 

Luminária de Sobrepor (no teto) Pendente Retangular com Difusor, corpo de alumínio com 

pintura eletrostática branca e tampo em acrílico, difusor leitoso (nas cores branco, azul e 

vermelho), com 2 lâmpadas tubular T8 LED e soquete G1, tensão 220V nas dimensões: A:80 

/ L:118 / C:1248 mm, altura cabo  A:1500 mm. 

As luminárias deverão ser instaladas nos locais indicados na planta baixa (apêndice II). 

Serão consideradas entregues após as lâmpadas serem testadas, na presença do 

responsável pelo recebimento do objeto. 

 

Quantidade: 1 Branca, 02 vermelha e 05 azul. 

Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, assinada por 
responsável devidamente acreditado, de no mínimo 02 (dois) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação. 
 

 

 
Requisitos gerais do mobiliário  

 

1. Atendimento às normas: O mobiliário deverá atender às normas indicadas na 

especificação técnica descrita em cada um dos itens acima, referentes à ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas), e à Norma Regulamentadora com relação à Ergonomia. 

 

2.  Deverá ser apresentado Catálogo, folheto ou desenho ilustrativo do respectivo item, com 

identificação de marca, Linha/modelo, Manuel do usuário (versão em português), e da 

relação da rede de assistência técnica autorizada, e caso haja código de certificação do 

produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação 

apresentada. 

3. Qualidade: Os materiais empregados deverão ser de alta qualidade, com acabamento 

impecável, sem falhas. Os móveis deverão ser construídos de modo a terem resistência e 

estabilidade, proporcionando segurança ao equipamento e ao usuário.  

 

4. Dimensões: As dimensões dos objetos descritos neste Termo de Referência, por exemplo, 

diâmetro, espessura, altura, largura, profundidade, admitem pequenas variações, desde que 

sejam preservados os atributos de estabilidade, resistência, durabilidade, ergonomia, 

estética, dentre outros, bem como a proporcionalidade dos elementos que compõem o 

produto final.  

 

5.  Instalação: O mobiliário deverá ser entregue montado, e deverão ser instalados nos locais 

indicados na planta baixa (apêndice II). 
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Apêndice II – Esboço do mobiliário 

Lote Item Descrição Esboço Quant 

1 

1 

Mesa Plataforma Dupla Frente e 
Verso Componível para Quatro 
Postos de Trabalho - Dimensões: 
2800 X 1400 X 740 mm (L X P X A) 
com 2 (dois) Divisor Plataforma de 
madeira com mesmo acabamento dos 
tampos nas dimensões 1310 X 300 
mm com suportes de montagem 

 

10 

2 
 Mesa de trabalho em “L” peninsular - 
Dimensões: 1600/600 X 1800/800 X 
740 mm 

 

4 

3 
Gaveteiro Volante com 02 Gavetas e 
01 Gavetão - Dimensões: 400 X 470 
X 648 mm (L X P X A) 

 

4 

4 
Armário Alto com 02 Portas e 04 
Prateleiras - Dimensões: 900 X 600 X 
1800 Mm (L X P X A) 

 

3 

5 
Cesto Coletor de Lixo - Dimensões: 
230 X 300 X 400 Mm (Lxpxa) 

 

20 
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2 1 Cadeira com apoio de braço, Preta 

 

46 

3 

1 Conjunto Mesa Bistrô e 4 banquetas 

 

4 

2 Puff azul 1200X90X85 mm 

 

1 

3 Puff preto 1200X90X85 mm 

 

1 

4 1 Luminária Pendente Retangular  

 

8 
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Apêndice III – Planta Baixa 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2020 
PROCESSO Nº 3853/2020 

 
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
OBJETO DA LICITAÇÃO 
A licitação destina-se a licitação destina-se à contratação de empresas para fornecimento e 
montagem de mobiliário para o Centro de Segurança Cibernética Cyber Arena, em atendimento 
ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira n° 008/2019, celebrado entre a ABDI e a 
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF, conforme especificações contidas 
no Termo de Referência, Anexo I do edital. 
 
VALOR TOTAL LOTE 1: R$ .............. (...............................), conforme a seguir discriminado: 

Lote Item Descrição Un Quant 
Valor 

Unitário 

Valor       

Total 

1 

1 

Mesa Plataforma Dupla Frente e Verso 
Componível para Quatro Postos de 
Trabalho - Dimensões: 2800 X 1400 X 
740 mm (L X P X A) com 2 (dois) 
Divisor Plataforma de madeira com 
mesmo acabamento dos tampos nas 
dimensões 1310 X 300 mm com 
suportes de montagem. 
Garantia: 5 anos 

item 10   

2 

 Mesa de trabalho em “L” peninsular - 
Dimensões: 1600/600 X 1800/800 X 
740 mm. 
Garantia: 5 anos 

item 4   

3 

Gaveteiro Volante com 02 Gavetas e 
01 Gavetão - Dimensões: 400 X 470 X 
648 mm (L X P X A). 
Garantia: 5 anos 

item 4   

4 

Armário Alto com 02 Portas e 04 
Prateleiras - Dimensões: 900 X 600 X 
1800 Mm (L X P X A) 
Garantia: 5 anos 

item 3   

5 
Cesto Coletor de Lixo - Dimensões: 
230 X 300 X 400 Mm (Lxpxa) 
Garantia: 2 anos 

item 20   

Valor total do Lote  R$  

(indicar a marca, modelo, fabricante, etc) 

 

VALOR TOTAL LOTE 2: R$ .............. (...............................), conforme a seguir discriminado: 

Lote Item Descrição Un Quant Valor 

Unitário 

Valor       

Total 

2 1 
Cadeira com apoio de braço, Preta 
Garantia: 5 anos 

item 46 
  

Valor total do Lote  R$ 

(indicar a marca, modelo, fabricante, etc) 
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VALOR TOTAL LOTE 3: R$ .............. (...............................), conforme a seguir discriminado: 

Lote Item Descrição Um Quant Valor 

Unitário 

Valor       

Total 

3 

1 
Conjunto Mesa Bistrô e 4 banquetas 
Garantia: 5 anos 

Item 1   

2 
Puff azul 1200X90X85 mm 
Garantia: 2 anos 

Item 1   

3 
Puff preto 1200X90X85 mm 
Garantia: 2 anos 

Item 1   

Valor total do Lote  R$ 

(indicar a marca, modelo, fabricante, etc) 

 

VALOR TOTAL LOTE 4: R$ .............. (...............................), conforme a seguir discriminado: 

Lote Item Descrição Um Quant Valor 

Unitário 

Valor       

Total 

4 1 
Luminária Pendente Retangular  
Garantia: 2 anos Item 8   

Valor Total do Lote  
 

(indicar a marca, modelo, fabricante, etc) 

 

Observação 1: a proposta a ser anexada no PORTAL da CAIXA pelo licitante quando da 
inserção do seu preço inicial NÃO DEVERÁ CONTER QUALQUER IDENTIFICAÇÃO, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
 
Observação 2: Os dados de identificação da empresa somente deverão ser preenchidos 
e encaminhados pela empresa declarada vencedora, ou seja, após a fase de lances, 
quando da solicitação do envio dos documentos pelo Pregoeiro. 
 
Dados da empresa proponente: (deverá ser preenchido pelo licitante vencedor) 
 

Razão Social do Licitante:  

CNPJ:  

Endereço:  

E-mail:  

Telefone/fax:  

Dados bancários:  

Representante Legal:  

Nome:  

Identificação:  

Qualificação:  

 
O proponente declara que: 
 
a) a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia subsequente ao da 
efetiva abertura das propostas; 
b) tem condições de fornecer todos os produtos, nos prazos indicados no Termo de Referência; 



 
 

3 

 

c) que os produtos ofertados atendem às normas indicadas na especificação técnica descrita 
no Termo de Referência, referentes à ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), e à 
Norma Regulamentadora com relação à Ergonomia; 
d) recebeu todos os elementos e informações para cumprimento das obrigações objeto da 
licitação e aceita expressamente as condições dispostas no ato convocatório; 
e) sob as penas da Lei, nesta data, não existem fatos impeditivos à participação desta empresa 
no presente processo licitatório, estando ciente integralmente dos requisitos de Habilitação do 
Pregão Eletrônico nº 0013/2020, conforme Edital; 
f) nos valores constantes desta proposta estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto, 
tais como: materiais, mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, transporte/deslocamento, 
hospedagem, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza 
ou espécie, encargos sociais, salários, custos diretos e indiretos e quaisquer outros encargos, 
quando necessários à perfeita execução do objeto da licitação; 
g) para fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, esta empresa 
não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem 
como menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos; 
h) a presente proposta foi elaborada de maneira independente por esta empresa, e que o 
conteúdo desta proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
Eletrônico nº 0013/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
i) ser garantida a prestação dos serviços bem como os preços ofertados durante toda a 
realização do futuro Contrato;  
j) deverá entregar, juntamente com os produtos, o catálogo/folheto, o manual do usuário 
(versão em português), a relação da rede de assistência técnica autorizada, especialmente em 
Brasília-DF, e os documentos de certificação do produto; 
k) deverá encaminhar amostra dos itens que compõem os grupos 1 e 2, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, após a convocação do Pregoeiro; e  
l) examinou cuidadosamente o Edital e seus Anexos, especialmente o Termo de Referência, e 
está ciente de todas as suas condições e a elas desde já se submete. 

 
___________________________ 

(data) 
 

_________________________________________ 
Identificação e assinatura do representante legal (preenchido pelo licitante vencedor) 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2020 
PROCESSO Nº 3853/2020 

 
 

ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO (LOTES 1 e 2) 
 
 
PARTES: 
 
I. A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – ABDI, serviço 
social autônomo instituído nos termos da Lei n° 11.080, de 30.12.2004 e do Decreto n° 5.352, 
de 24.01.2005, com sede no SIG, Quadra 04, Bloco B, Edifício Capital Financial Center, 
Brasília – DF, inscrita no CNPJ sob o nº 07.200.966/0001-11, neste ato representada pelo 
Presidente IGOR NOGUEIRA CALVET, portador da cédula de identidade nº 946639981, 
expedida pela SSP/MA, e inscrito no CPF/MF sob o nº 997.097.403-34, e pelo Diretor 
VALDER RIBEIRO DE MOURA, portador da Carteira de Identidade nº 2982693, expedida 
pela SESP/DF, e inscrito no CPF sob o nº 432.293.102-25, de acordo com seu Estatuto, 
doravante designada CONTRATANTE ou ABDI; 
 
II. ....................................................., doravante designada CONTRATADA;  
 
Resolvem, de comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar o presente Contrato, tendo 
em vista a licitação promovida pela ABDI, na modalidade Pregão Eletrônico nº 0013/2020, 
Processo nº 3853/2020, com a adjudicação do objeto à CONTRATADA, fazendo-o em 
conformidade com o Regulamento de Licitações e de Contratos da ABDI, observadas as 
cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O objeto do presente instrumento é o fornecimento e montagem de mobiliário para o Centro 
de Segurança Cibernética Cyber Arena, em atendimento ao Convênio de Cooperação Técnica 
e Financeira n° 008/2019, celebrado entre a ABDI e a Fundação de Apoio à Pesquisa do 
Distrito Federal – FAPDF, conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexo 
I do Edital do Pregão Eletrônico nº 0013/2020. 
 
Parágrafo Primeiro – O Termo de Referência supracitado, a Proposta Comercial da 
CONTRATADA e os demais documentos e anexos vinculados ao Edital do Pregão Eletrônico 
nº 0013/2020 fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, cujo 
teor as partes se obrigam e declaram ter pleno conhecimento. 
 
Parágrafo Segundo – As dúvidas por parte da CONTRATADA, durante a execução deste 
Contrato, devem ser dirimidas pela ABDI de modo a atender às especificações apresentadas 
como condições essenciais a serem satisfeitas. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
O valor total do objeto do presente Contrato é de R$ .............. (...............................), conforme 
a seguir discriminado: 
 
VALOR TOTAL LOTE 1: R$ .............. (...............................), conforme a seguir discriminado: 

Lote Item Descrição Un Quant 
Valor 

Unitário 

Valor       

Total 
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1 

1 

Mesa Plataforma Dupla Frente e Verso 
Componível para Quatro Postos de 
Trabalho - Dimensões: 2800 X 1400 X 
740 mm (L X P X A) com 2 (dois) 
Divisor Plataforma de madeira com 
mesmo acabamento dos tampos nas 
dimensões 1310 X 300 mm com 
suportes de montagem. 
Garantia: 5 anos 

item 10   

2 

 Mesa de trabalho em “L” peninsular - 
Dimensões: 1600/600 X 1800/800 X 
740 mm. 
Garantia: 5 anos 

item 4   

3 

Gaveteiro Volante com 02 Gavetas e 
01 Gavetão - Dimensões: 400 X 470 X 
648 mm (L X P X A). 
Garantia: 5 anos 

item 4   

4 

Armário Alto com 02 Portas e 04 
Prateleiras - Dimensões: 900 X 600 X 
1800 Mm (L X P X A) 
Garantia: 5 anos 

item 3   

5 
Cesto Coletor de Lixo - Dimensões: 
230 X 300 X 400 Mm (Lxpxa) 
Garantia: 2 anos 

item 20   

Valor total do Lote  R$  

 

 OU 

VALOR TOTAL LOTE 2: R$ .............. (...............................), conforme a seguir discriminado: 

Lote Item Descrição Un Quant Valor 

Unitário 

Valor       

Total 

2 1 
Cadeira com apoio de braço, Preta 
Garantia: 5 anos 

item 46 
  

Valor total do Lote  R$ 

 
Parágrafo Primeiro – Já estão incluídos nos valores descritos no caput desta cláusula todos 
os custos, diretos e indiretos, envolvidos na execução dos serviços, tais como mão-de-obra, 
fiscalização, seguros, impostos, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer 
natureza ou espécie, trabalhistas, previdenciárias, salários, despesas operacionais e demais 
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato 
 
Parágrafo Segundo – Os pagamentos referidos acima serão realizados por meio de 
depósito/transferência em conta bancária de titularidade da CONTRATADA, no prazo de até 
15 (quinze) dias úteis, após a aceitação da Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo(a) 
gestor(a) deste contrato, observadas, ainda, as condições abaixo: 
 
Parágrafo Terceiro – Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância de execução técnica 
que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à empresa pelo responsável pelo 
recebimento e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas 
saneadoras; nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 
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situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 
ABDI. 
 
Parágrafo Quarto – A ABDI efetuará a retenção, em relação aos valores a serem pagos à 
CONTRATADA, dos tributos e encargos previstos na legislação tributária nacional, 
independentemente de notificação prévia, salvo as exceções previstas em lei. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 
 
Os preços são fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
Ficam ajustadas as seguintes obrigações das Partes: 
 
I. Da ABDI: 
 
a)  Proporcionar todas as facilidades ao bom andamento dos serviços, inclusive prestando 

informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA;  

b) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 
Contrato;  

c)   Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e em seus anexos; 
d) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as 

especificações constantes do Edital e na proposta; 
e) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, na forma convencionada já mencionada; 
f)   Observar as demais obrigações estipuladas neste instrumento contratual.  
 
II. Da CONTRATADA:  
 
a) Executar o objeto contratual dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pela ABDI, 

de acordo com o especificado no Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 
0013/2020, inclusive quanto ao prazo e local, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 
estabelecida;   

b) Cumprir fielmente o Contrato de forma que a prestação de serviços avençada seja 
realizada com presteza e eficiência, evitando atrasos que prejudiquem as necessidades 
da ABDI;  

c) Realizar a entrega do objeto deste Termo de Referência, de acordo com a proposta 
apresentada e normas legais, ficando a seu cargo todas as despesas, diretas e indiretas, 
decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à ABDI, 
observando sempre as especificações dos itens a serem fornecidos; 

d) Responder pelos danos causados diretamente à ABDI ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo, quando da entrega e instalação dos itens objeto do Termo de Referência, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
pela CONTRATANTE; 

e) Acatar as orientações da ABDI, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, 
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

f) Comunicar à Unidade de Projetos Especiais, no prazo máximo de 2 (dois) dias que 
antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitam o seu 
cumprimento;  
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g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, o contrato, nem subcontratar qualquer parte 
a que está obrigada; 

h) Responsabilizar por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas seus 
empregados no desempenho de suas funções referente à entrega do objeto desta 
contratação, ainda que acontecido nas dependências da ABDI, ficando essa ainda, isenta 
de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 

i) Responder solidariamente com o fabricante e o distribuidor pelos itens fornecidos; 
j) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 

inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
k) Comunicar imediatamente à ABDI qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 

bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
l) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela ABDI, cujas reclamações se obriga 

a atender prontamente, bem como cientificar a ABDI, imediatamente e por escrito, acerca 
de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do objeto deste Contrato; 

m) Comunicar à ABDI qualquer alteração de endereço, conta bancária, telefones, e-mails e 
outros julgáveis necessário para a boa execução do Contrato, incluindo qualquer 
anormalidade de caráter urgente; 

n) Ressarcir quaisquer danos causados à ABDI ou a terceiros, por ocasião da execução ou 
em decorrência do objeto ora contratado, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela 
ABDI, bem como arcar com qualquer ônus oriundo de processos judiciais ou 
administrativos; 

o) Prestar suporte e assistência técnica aos produtos fornecidos pelo período de 5 (cinco) 
anos a partir do “Termo de Recebimento” dos produtos, com observância aos prazos 
máximos dos atendimentos, conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital; 

p) Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e de 
qualificação técnica exigidas na licitação; 

q) Comprovar, a qualquer momento, o pagamento de tributos que incidirem sobre a 
execução dos serviços prestados; 

r) Emitir o(s) documento(s) de cobrança no prazo e na forma contratuais estabelecidos; 
s) Obedecer às normas e rotinas da ABDI, em especial, as que disserem respeito à 

segurança, guarda, manutenção e integridade dos dados, procedimentos físicos de 
armazenamento e transporte das informações existentes ou geradas durante a execução 
dos serviços; 

t) Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto do Contrato, que 
envolva o nome da ABDI, mediante sua prévia e expressa autorização, devendo, ainda, 
guardar o mais absoluto sigilo em relação aos dados, informações ou documentos de 
qualquer natureza de que venham tomar conhecimento, respondendo administrativa, civil 
e criminalmente por sua indevida divulgação e/ou incorreta ou descuidada utilização; e 

u) Demais obrigações previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 0013/2020. 

 
Parágrafo Primeiro – A ABDI não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de 
responsabilidade da CONTRATADA para terceiros. 
 
Parágrafo Segundo – Qualquer omissão ou tolerância das partes na exigência do 
cumprimento de qualquer das obrigações supra, assim como das demais disposições do 
presente instrumento ou do exercício de qualquer direito dele decorrentes, será considerada 
como mera liberalidade, e não implicará novação ou renúncia e nem afetará o direito das 
partes de exigi-lo ou exercê-lo a qualquer tempo. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
A execução das obrigações contratuais será acompanhada e fiscalizada por representante(s) 
da ABDI, que terá(ão) autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral, 
acompanhamento e controle da execução contratual, o que não exonera a CONTRATADA 
de suas responsabilidades contratuais, nem implica a corresponsabilidade da ABDI e seus 
empregados ou prepostos. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
 
A vigência do presente Contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DESPESA 
 
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta do Orçamento para 
2020 para a rubrica Despesas com Convênios (ABDI Convenente) – Cooperação – FAP-DF) 
para a Unidade de Projetos Especiais, no Projeto CDT 05 – Cyber Arena. 
  
CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES  
 
Este Contrato poderá ser alterado ante circunstâncias e/ou fatos supervenientes devidamente 
justificados, a ser formalizado por meio de Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada do 
objeto deste Contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condições estipulados 
implicarão na aplicação das seguintes penalidades: 
 
I)   Advertência formal; 
II)   Multa diária de 1% (um por cento) em caso de atraso na prestação dos serviços, até o 

máximo de 20 dias, hipótese em que o serviço será considerado irregularmente 
executado; 

III)  Multa de até 20% (vinte por cento) na hipótese de descumprimento de outras obrigações 
contratuais, diversas das acima especificadas; 

V)  Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a ABDI, por prazo de até 2 
(dois) anos; 

VI)  Indenização por perdas e danos, devidamente comprovados, que a inexecução parcial 
ou total acarretar à ABDI. 

 
Parágrafo Primeiro. Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será 
notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da notificação; não havendo manifestação tempestiva ou não sendo acatadas pela ABDI 
as justificativas apresentadas, será direito da CONTRATANTE aplicar qualquer das 
penalidades previstas neste instrumento. 
 
Parágrafo Segundo. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos 
devidos pela ABDI, oportunidade na qual a CONTRATADA deverá emitir o documento de 
cobrança já com o desconto do valor da penalidade, ou cobradas diretamente da 
CONTRATADA, amigável ou judicialmente, assegurada a prévia defesa, e poderão ser 
aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta Cláusula. 
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Parágrafo Terceiro. As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório, mas 
meramente moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA 
da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que o seu ato venha a acarretar. 
 
Parágrafo Quarto. Sempre que não houver prejuízo para a CONTRATANTE, as penalidades 
impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério. 
 
Parágrafo Quinto. As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO  
 
O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, unilateralmente pela ABDI, a 
qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, em especial por:  
 
I) não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas, especificações ou prazos; 
II) subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial, sem prévia anuência ou 

autorização escrita da ABDI; 
III) declaração de falência e recuperação judicial da CONTRATADA, assim como a 

instauração de insolvência civil ou dissolução da sociedade; 
IV) quebra do sigilo profissional ou quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a 

qualquer momento; 
V) utilização, em benefício próprio ou de terceiros, de informações não divulgadas ao público 

e às quais tenham acesso por força de suas atribuições contratuais, contrariando 
condições estabelecidas; 

VI) interrupção da prestação dos serviços, sem justa causa ou sem autorização da ABDI;  
VII) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do Contrato. 
 
Parágrafo Primeiro – Com exceção do inciso VII supra, as demais hipóteses deverão ser 
precedidas de notificação, na forma definida no Parágrafo Primeiro da Cláusula Nona deste 
instrumento. 
 
Parágrafo Segundo – O presente instrumento poderá ainda ser rescindido a qualquer tempo 
pela ABDI, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, cabendo o pagamento do valor 
correspondente ao objeto já demandado e ainda não remunerado, bem como eventual 
indenização em favor da CONTRATADA caso tenha realizado investimentos consideráveis 
não amortizados pelo prazo de vigência do CONTRATO, incluídas as prorrogações. 
 
Parágrafo Terceiro – A indenização prevista no Parágrafo Segundo desta Cláusula, bem 
como eu valor, que depende do reconhecimento do desequilíbrio econômico e financeiro do 
CONTRATO, deve ser efetivamente comprovada mediante prova documental pela 
CONTRATADA, devidamente acatada pelo Gestor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO SIGILO  
 
Durante e após a vigência deste Contrato, a CONTRATADA se compromete, por si e por seus 
sócios, administradores, diretores, empregados (“Prepostos”) que tiverem acesso a 
informações confidenciais da ABDI, a garantir o tratamento confidencial das mesmas, 
independentemente (a) da forma (por escrito, oral etc.) e mídia (digital, impressa etc.) nas 
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quais tais informações foram divulgadas e (b) de quaisquer marcações ou legendas apostas 
sobre referidas informações, observando-se, ademais, o seguinte: 
 
I) Todas as informações das quais a CONTRATADA venha a ter conhecimento na 

execução deste Contrato, pertencem única e exclusivamente à ABDI, sendo que a aquela 
não possui qualquer direito de utilizar as informações, salvo para o desempenho deste 
instrumento; 

II) A CONTRATADA obriga-se a abster-se de copiar, reproduzir, vender, ceder, licenciar, 
comercializar, transferir ou de outra forma alienar, divulgar ou dispor das informações da 
ABDI a terceiros, tampouco de utilizá-las para quaisquer fins, exceto se com a prévia e 
expressa autorização, por escrito, da CONTRATANTE; 

III) A ABDI concorda que a CONTRATADA poderá revelar as informações da 
CONTRATANTE para seus Prepostos, desde que esses tenham necessidade de acesso 
às informações; 

IV) Não são consideradas informações confidenciais quaisquer informações que a 
CONTRATADA comprovar documentalmente que: (a) já eram de seu conhecimento à 
época da assinatura deste CONTRATO; (b) forem ou se tornarem disponíveis ao público 
em geral sem violar este instrumento; (c) seja requerido por ordem judicial, sem 
possibilidade de recursos; 

V) Após o término deste Contrato, por qualquer motivo, a CONTRATADA deverá devolver 
à ABDI ou destruir, conforme sua instrução específica, todas as cópias das informações 
confidenciais que se encontrarem em seu poder, certificando tal fato à ABDI, bem como 
cessar imediatamente a utilização de quaisquer informações confidenciais, 
independentemente de qualquer notificação a respeito; 

VI) A CONTRATADA deverá indenizar e assegurar à ABDI por quaisquer perdas, danos, 
custos, despesas, responsabilidades, ações, reclamações e procedimentos decorrentes, 
diretamente, do descumprimento da obrigação de confidencialidade estabelecida neste 
Contrato, sem prejuízo das medidas liminares ou cautelares cabíveis em relação a tal 
descumprimento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 
 
Este Contrato não constituirá vínculo de qualquer natureza, inclusive trabalhista, entre os 
empregados ou outros colaboradores da CONTRATADA, sendo essa a única e exclusiva 
responsável pelo pagamento dos encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários decorrentes 
da execução contratual, se for o caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS FORTUITOS E FORÇA MAIOR 
 
Tal como prescrito na lei, a ABDI e a CONTRATADA não serão responsabilizadas por fatos 
comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais 
cuja solução se buscará mediante acordo entre as partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos serão dirimidos à luz do Regulamento de Licitações e de Contratos da 
ABDI e, supletivamente, da teoria geral dos contratos e do Código Civil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 
As partes elegem o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer questões oriundas 
do presente Contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
 

Brasília-DF,      de              de 2020.  
 
 
Pela ABDI:      Pela CONTRATADA:  
 
 
IGOR NOGUEIRA CALVET     XXXXXXXXXXXXXXXX 
Presidente      Cargo  
 
 
VALDER RIBEIRO DE MOURA  
Diretor 
 


