
 

 GOVERNO DISTRITO FEDERAL 

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/DF 

NÚCLEO DE COMPRAS, PATRIMÔNIO E SUPORTE 

OPERACIONAL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/18 

 

 

“Brasilia – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

 

ÓRGÃO REQUISITANTE: Processo SEI nº: 

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/DF 0015.00015261/2018-93 

LOCAL DE ENTREGA DA PROPOSTA 
NÚCLEO DE COMPRAS, PATRIMÔNIO E SUPORTE OPERACIONAL – PROCON/DF 
SCS Qd. 08 Bl. B-60 Sala 240 – Ed. Venâncio 2000- Brasília /DF 
TEL/FAX –2104-4338 - 2104-4331 

ITEM QTD. UM 
VALOR 

UNITARIO 
ESPECIFICAÇÃO 

01 01 SERVIÇO 

 

7.813,46 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 

CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA, 1350 

RAMAIS, 240 TRONCOS DIG, MODEM INT MODELO 

HIPATH 4000, MARCA SIEMENS PSR 93. 

 

 

 

CONDIÇÕES 
O proponente deverá apresentar a proposta até o dia  18/05/2018 às 12:00h 

  A empresa interessada deverá ser CADASTRADA no Sistema E-compras   e 
apresentar a documentação necessária, caso não seja cadastrada no 
Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, em atendimento às 
exigências deste Pedido de Proposta – PEP; 

 Proponente deverá indicar marca do produto que oferecer, e referência quando for 
o caso: 

 Os itens deverão ter garantia de fabricação. 

 Os materiais reprovados pelos Órgãos solicitantes deverão ser trocados no 
máximo em 05 (cinco) dias úteis. 

  PRAZO DE ENTREGA: Até 05 (cinco) dias após o recebimento da NE;  

 LOCAL DE ENTREGA:  
Entrega: Núcleo de Apoio à Tecnologia da Informação PROCON/DF, SCS Qd. 08 
Bl. B-60 Sala 240 – Ed. Venâncio 2000- Brasília /DF, em dias de expediente, 
no horário de 08:30h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h. 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1 – OBJETO 

 

1.1 Prestação de SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA 

ANALÓGICA, 1350 RAMAIS, 240 TRONCOS DIG, MODEM INT MODELO HIPATH 4000, MARCA SIEMENS 

PSR 93. 

 
2 – JUSTIFICATIVA 

 

2.1. A central telefônica que supria o serviço de atendimento ao consumidor (151) está com problemas 

técnicos, e se encontra inoperante.  A comunicação com o consumidor está prejudicada. 

 

2.2. A indisponibilidade temporária e, principalmente, o transtorno causado pela interrupção do 

atendimento telefônico trazem prejuízo ao serviço público e à atividade essencial do PROCON/DF que é o 

atendimento ao consumidor.no fornecimento de energia elétrica pela rede da prestadora do serviço (CEB 

Distribuidora S/A). 

  

2.3. Em 03/05/2018, a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania realizou a doação de uma central 

telefônica analógica, 1350 ramais, 240 troncos dig, modem int modelo hipath 4000, marca siemens psr 93.Um 

nobreak é um equipamento composto basicamente por um circuito elétrico independente alimentado por bateria 

ou combustível que entra em ação assim que identifica uma oscilação na tensão elétrica, incluindo a interrupção 

de energia, evitando que dispositivos nele conectados sejam desligados bruscamente ou recebam carga 

elétrica indevida, reduzindo a probabilidade de dados aos circuitos eletrônicos. Esse equipamento possui 

autonomia suficiente para que sejam tomadas medidas para mitigação do risco de dano aos recursos de TIC, 

como o desligamento manual destes dispositivos antes do final da carga de bateria. Se a interrupção de energia 

for apenas momentânea, há ainda a possibilidade de se manter os dispositivos em funcionamento até o 

restabelecimento da energia elétrica. 

 

2.4. Contudo, para que a nova central entre em operação, necessita-se do serviço de instalação e 

configuração da máquina para que a telefonia deste Instituto volte a operar. 
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2.5. Nesse plano, com a instalação da máquina, os serviços de atendimento telefônico serão 

retomados, visando fornecer aos consumidores do Distrito Federal o serviço de qualidade desejado pelo 

Governo e sociedade. 
 

3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

3.1 As empresas interessadas deverão comprovar aptidão no desempenho de atividade pertinente 

compatível em características com o objeto deste Termo de Referência, por meio da apresentação de 

Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando 

ter a empresa proponente realizado ou estar realizando serviço pertinente e compatível em características, de 

acordo com o objeto deste Projeto Básico. 

 

 4 – ESPECIFICAÇÃO, QUANTITATIVO E VALOR MÉDIO 

 

4.1  As condições, especificações e quantitativos do objeto estão estabelecidos abaixo: 

IT
E

M
 

DESCRIÇÃO 

U
N

ID
 

Q
T

D
. VALOR UNIT. 

ESTIMADO 
(R$) 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO (R$) 

1
 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 

CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA, 1350 

RAMAIS, 240 TRONCOS DIG, MODEM INT 

MODELO HIPATH 4000, MARCA SIEMENS PSR 93. S
e
rv

iç
o

 

0
1
 

7.813,46 7.813,46 

TOTAL GERAL 7.813,46 

Tabela 01: Descrição, unidade de fornecimento e quantidade do material. 
 
5 – RECEBIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

5.1 Os bens serão recebidos: 

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes do Edital e da proposta.  

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 

Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias do 

recebimento provisório. 

5.1.1 Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 

fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 

prazo. 
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5.1.2 No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias. 

5.2 O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a 

uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 

 

6 – LOCAL DE ENTREGA 

 

6.1 A entrega dos materiais será realizada na: 

NÚCLEO DE APOIO À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PROCON/DF 

SCS Qd. 08 Bl. B-60 Sala 240 – Ed. Venâncio 2000- Brasília /DF 

TEL/FAX –2104-4338 - 2104-4331 

 
7 – ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

7.1 O custo estimado total da presente aquisição é de R$ 7.813,46 (sete mil oitocentos e treze 

reais e quarenta e seis centavos). 

7.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa demonstrativo de preços constante do processo 

administrativo, elaborado com base na média dos preços praticados pela administração pública nas três esferas 

de governo (federal, estadual e municipal) e em pesquisa de mercado realizada no âmbito do Distrito Federal. 

 
8 – VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

8.1 A vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 

 
9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1 A Contratada obriga-se a: 

Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela Administração, em 

estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal 

eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e 

prazo de garantia; 

9.1.1 Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com 

uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

9.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 

13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990); 
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9.1.2.1 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo 

máximo de 30 (dias) o produto com avarias ou defeitos; 

9.1.3 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente 

Projeto Básico; 

9.1.4 Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação; 

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.1.6 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Projeto Básico, Edital ou na minuta de contrato;  

9.1.7 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras 

que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

 

10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
10.1. A Contratante obriga-se a: 

10.1.1 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

10.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 

definitivos;  

10.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

10.1.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

 

11 – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

11.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à 

Administração.  
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11.1.1 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 

controle da execução do contrato.  

11.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica 

em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

11.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 
12 - INFRAÇÕES E SANSÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1 A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista no Edital; 

12.2 Também será aplicada à licitante e/ou contratada que não cumprir integralmente as obrigações 

assumidas, garantida a prévia defesa, as sansões estabelecidas no Decreto Distrital nº. 26.851, de 30 de maio 

de 2006 e alterações posteriores, bem como aquelas previstas na Lei Federal nº. 8.666/1993; 

 

13 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

13.1 Todo material e equipamentos a serem disponibilizados para realização dos serviços será de 

responsabilidade da CONTRATADA; 

13.2 A CONTRATADA deverá comprovar, por ocasião da cobrança, os serviços executados 

devidamente atestados pelo Gestor do Contrato; 

13.3 É importante salientar que se porventura alguma situação não prevista neste projeto ocorrer, 

todas as consequências de sua existência serão regidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores; 

13.4 A empresa é responsável pela fiel execução dos serviços compreendidos na presente 

especificação, assim como outros que durante a execução do contrato poderão advir, os quais serão adaptados 

de acordo com a necessidade da Administração e oficializados à empresa, independente de termo aditivo; 

13.5 Toda orientação formal relativa a serviços, proveniente da CONTRATANTE, passará a fazer 

parte do Contrato e deverá ser fielmente acatada pela CONTRATADA; 
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13.6 O Foro para dirimir eventuais conflitos acerca do presente objeto de contratação deverá ser o 

do Distrito Federal, Seção de Brasília; 

13.7 Conforme previsto no Art. 24 da Lei 8.666/93, inc. II, por se tratar de uma compra de valor até 

10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a” do inciso II do Art. 23., fica autorizada a Dispensa de 

Licitação. 

 
14 – FONTES DE PESQUISA 

 

14.1 CF/ 1988; Lei nº. 8.666/ 1993; Lei nº. 10.520/ 2002; Decreto nº. 32.598/ 2010; Decreto nº. 

32.753/ 2011; Decreto nº. 32.767/ 2011; Decreto nº. 23.460/ 2002; Decreto Distrital nº. 25.966/ 2005; Decreto 

nº. 3.555/ 2000; Decreto nº. 10.520/ 2002; Decreto nº. 5.450/ 2005; Decreto nº. 23.460/ 2002; LC 101/ 2000 e 

O.S. nº. 03/ 2014. 13.4. GUIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERÊNCIA. 

Subsecretaria de Logística/SEGAD 
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ANEXO II 
 

 Visa o presente Pedido de Proposta selecionar empresas para fornecimento de material(is), equipamento(s) 

e/ou contratação para prestação de serviço(s), em conformidade com o objeto ali especificado.  

 

                1 – DAS PROPOSTAS 

 

1.1. Deverá ser apresentada constando a expressão: “PROPOSTA DE PREÇO PARA DISPENSA DE 

LICITAÇÃO Nº  01/2018 ” e os dados da empresa interessada; 

1.1.2    São requisitos da proposta, sob pena de ser desconsiderada: 

a) estar escrita, em língua portuguesa, e não conter emendas, rasuras ou entrelinhas; 

b) ser assinada por pessoa que detenha poderes para isso, cujo nome deverá constar claramente 

abaixo da assinatura, em carimbo ou datilografado, e ser rubricada nas folhas anteriores, quando 

houver; 

c) apresentar preço(s) unitário(s) e total, expressos em moeda nacional, referente ao objeto da 

contratação, incluídas todas as despesas com tributos incidentes e transporte; 

d) conter prazo de validade no mínimo de 60 (sessenta)  dias corridos, contados da data da sua 

apresentação e recebimento desta por este PROCON/DF; 

e) conter a especificação do objeto da contratação, de acordo com as características exigidas e 

descritas neste  PEP e Anexo(s),  a marca do produto que oferta, não sendo aceito cotações 

opcionais para o mesmo item; 

f) O valor cotado não poderá ser superior e/ou excessivamente inferior ao estimado para um 

determinado subitem, objetivando com isso a composição do menor preço global, porém 

resultando em uma proposta menos vantajosa para a Administração 

1.1.3 São requisitos da Habilitação: 

a) apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT, em cumprimento à Lei nº 12.440/11; 

b) Apresentar Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 

(dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos o insalubres, bem como não 

utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27, da Lei nº 

8.666/93; e 

c) estar cadastrada no sistema E-compras. 

1.1.4 A empresa interessada quando não for cadastrado no Sistema de Cadastro de Fornecedores -

SICAF deverá apresentar os seguintes documentos:         

a) Comprovante de Regularidade com a Previdência Social (CND), emitida pelo Instituto 

Nacional     de Seguridade Social – INSS, em validade, conforme Parágrafo 3º do artigo 195 

da Constituição Federal; 

b) Comprovante de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, em 

validade, conforme alínea “a” do artigo 27 da Lei nº 8.036/90; 
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c) Comprovante de Regularidade com a Secretaria de Fazenda Estadual e Municipal, ou 

Distrital, da sua sede ou domicilio, em plena validade; 

d) As empresas com sede fora do Distrito Federal deverão apresentar Certidão Negativa de 

Débitos, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em 

plena validade; 

1.1.5 Às Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte deverão APRESENTAR DECLARAÇÃO, para 

que façam jus  ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado concedido pela Lei 

Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

                  2 – DAS CONDIÇÕES: 

2.1  Este PROCON/DF, receberá as propostas se apresentadas até o prazo estabelecido para o seu devido 

recebimento e as considerará para efeito de contratação, desde que atendidas todas as exigências 

estabelecidas neste pedido de proposta. 

2.2 A apresentação de proposta de acordo com as exigências estabelecidas neste instrumento não gera 

direito à contratação da empresa que a oferecer. 

2.3 A apresentação da proposta obriga a empresa proponente a sustentá-la durante o seu prazo de validade, 

a se subordinar às cláusulas aqui estabelecidas e ainda aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores.  

2.4 Verificando-se divergências entre o preço unitário e o total de cada item ou entre o valor em algarismos e 

o valor por extenso, prevalecerá, na primeira hipótese, o preço unitário e na segunda, o valor por extenso, 

vedada a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de 

referência;  

2.5 Poderão ser solicitadas informações complementares ao objeto oferecido quando esta Administração 

entender necessário. 

2.6 Acatando a proposta que for mais vantajosa para a Administração, esta Subsecretaria de Compras 

procederá à contratação que se regerá pelas cláusulas aqui dispostas. 

 

                  3 – DO PAGAMENTO: 

3.1 Para efeito de contratação e pagamento a Empresa deverá apresentar os documentos, em 

originais ou devidamente autenticados, abaixo relacionados: 

a) Comprovante de Regularidade com a Previdência Social (CND), emitida pelo Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS, em validade, conforme Parágrafo 3º do artigo 195 da 

Constituição Federal; 

b) Comprovante de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, em 

validade, conforme alínea “a” do  artigo 27 da Lei nº 8.036/90; 

c) Comprovante de Regularidade com a Secretaria de Fazenda Estadual e Municipal, ou 

Distrital, da sua sede ou domicilio, em plena validade; 
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d) As empresas com sede fora do Distrito Federal deverão apresentar Certidão Negativa de 

Débitos, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em 

plena validade; 

3.2 O Órgão solicitante efetuará o pagamento relativo à Nota de Empenho/Contrato após o cumprimento da 

obrigação por parte da Contratada, devidamente atestado pelo setor competente. 

3.3 O prazo para pagamento será conforme projeto básico, ou até 10 (dez) dias a contar da data do protocolo 

da Nota Fiscal/Fatura no órgão solicitante, devidamente atestada pelo setor competente responsável pelo 

recebimento do material e/ou serviço. 

 

4 – DAS PENALIDADES 

4.1 Às empresas contratadas que não cumprirem com a obrigação de fornecimento de material e/ou 

prestação de serviço nas condições e prazos estabelecidos no Pedido de Proposta, injustificadamente, 

ou ainda em caso de infringência das disposições legais, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, 

as seguintes penalidades: 

4.2 Atraso na execução das obrigações assumidas: 

a) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia pelo atraso do 

fornecimento do material e/ou prestação do serviço; 

b) multa de 0,6% (seis décimos por cento) ao dia, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso no 

cumprimento do contrato, quando se tratar de inexecução parcial; 

c)  multa e 5% sobre o valor do Contrato/Nota de Empenho, por descumprimento do prazo de entrega,     

sem prejuízo do disposto nas alíneas a e b; 

4.3 Multa de 20% sobre o valor do Contrato, pelo descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto 

prazo de entrega; 

4.4 Pela inexecução total ou parcial do Contrato/Nota de Empenho e/ou por deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida no certame/contratação, a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à 

contratada,  as seguintes sanções: 

I - Advertência;  

II – Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor total do contrato/Nota de Empenho, e cancelamento 

da Nota de Empenho, quando decorridos 10 (dez) dias de inadimplemento e caracterizada a recusa 

ou impossibilidade do adjudicatário em cumprir o contrato; 

§ 1º - A multa prevista no inciso II deste subitem 4.2, incidirá ainda nos casos em que o 

adjudicatário, sem motivo de força maior ou caso fortuito devidamente comprovado, solicitar o 

cancelamento antes ou depois de decorridos 30 (trinta) dias de atraso. 

III - Suspensão do direito de participar de licitações com a administração pelo prazo de até 02 (dois) 

anos; e 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
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própria autoridade que aplicou a penalidade Contrato/Nota de Empenho, podendo a Administração 

contratante convidar a aceitar o Contrato/Nota de Empenho as demais licitantes, na sua ordem de 

classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora. 

Parágrafo único - Declarar-se-á inidônea o adjudicatário que, sem justa causa, não cumprir as 

obrigações assumidas, praticando, a juízo da Administração, falta grave, revestida de dolo. 

 4.5 As sanções previstas nos incisos III e IV poderão também ser aplicadas o adjudicatário que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

4.6 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 14.2 poderão ser aplicadas juntamente com a do 

inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 

05 dias úteis, e serão aplicadas pela Autoridade Competente. 

4.7 Outras penalidades não previstas neste anexo serão aplicadas conforme Decreto nº 26.851/06 e  

alterações, e Lei 8.666/93., que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no item III, onde 

caberá no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, pedido de reconsideração; 

V – a licitante vencedora que se recusar injustificadamente, a assinar o Contrato/receber a Nota de Empenho, 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, 

caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 15% (quinze por 

cento) sob o valor global do objeto. 

 

5 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1  O Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/DF  reserva-se o direito de aceitar ou não a proposta, 

apresentada sem que isso gere direito a reclamação ou indenização de qualquer natureza por parte de 

qualquer firma interessada. 

5.2  O Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/DF  poderá contratar a empresa vencedora no valor 

total de sua proposta ou nos termos do § 1º art. 65 da Lei  8.666/93; 

5.4 Outras situações não previstas neste Pedido de Proposta serão decididas pela Núcleo de Compras, 

Patrimônio e Suporte Operacional – PROCON/DF. 

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

Corrupção, no telefone 0800-6449060.    
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Brasília,            de MAIO DE 2018 
 
 
 
 
 

THIAGO RODRIGUES DA SILVA 
Chefe do Núcleo de Compras, Patrimônio e Suporte Operacional 

 
 
 
 
 
 
 

SOFIA AYRES CARNEIRO MACHADO  
Assessora Núcleo de Compras, Patrimônio e Suporte Operacional 
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