
 

 

 

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO DF 

 

PROJETO BÁSICO 

  

1. OBJETO 
1.1. Contratação emergencial, na forma do inciso IV do artigo 24 da Lei nº 
8.666/1993, para prestação de serviços de contabilidade e tesouraria, 
visando ao atendimento da legislação tributária, fiscal, previdenciária, 
trabalhista e demais legislações específicas das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar – EFPC, em atendimento às necessidades da DF-
PREVICOM, conforme condições e especificações constantes neste Projeto 
Básico. 
2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
2.1. A presente contratação deverá ser realizada de forma emergencial, 
por Dispensa de Licitação, com fulcro no inciso IV do art. 24 da Lei nº 
8.666/93, que assim preceitua: 

Art. 24. É dispensável a licitação: IV - nos casos de 
emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que 
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 
públicos ou particulares, e somente para os bens 
necessários ao atendimento da situação emergencial ou 
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos. 

2.2. Aplicam-se, também, à presente contratação as disposições presentes 
na Lei Complementar Federal nº 108/2001, Lei Complementar Federal nº 
109/2001, Lei Complementar Distrital nº 932/2017, no Estatuto da DF-
PREVICOM, Decreto Distrital nº 39.001/2018, Decreto nº 34.466/2013 e, no 
que couber, o Decreto Distrital nº 36.520/2015. 
2.3. Quanto à formação do preço estimado para a presente contratação, 
aplicam-se as disposições da Lei Distrital nº 5.525/2015, que preceitua que 
em contratações de serviços o valor a ser pago não seja superior à média de 
preços do mercado, bem como ao Decreto Distrital nº 39.453/2018, que 
dispõe sobre procedimentos administrativos para realização de pesquisa de 
preços na aquisição de bens e contratação de serviços em geral. 
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
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3.1. A DF-PREVICOM é fundação de direito privado, mas por força do artigo 
40, § 15, da Constituição Federal, é entidade de natureza pública. Conforme 
comando do artigo 22, § 3º, inciso III da Lei Complementar Distrital nº 
932/2017, que autorizou a sua instituição, a natureza pública da DF-
PREVICOM compreende submissão à legislação sobre licitação, com 
exceção das atividades relacionadas à área de investimentos e benefícios. 
3.2. Deste modo, para contratação de serviços ligados à área meio, deve 
ater-se à legislação federal e distrital sobre licitações e contratos 
administrativos. O procedimento em tela, então, é para contratação 
emergencial, de atividade meio, em situação caracterizada como 
emergencial, conforme art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, justificadora da 
dispensa de licitação, caracterizada pela demonstração de que a 
contratação direta é o único meio adequado, necessário e efetivo de 
eliminar iminente risco de dano. 
3.3. A DF-PREVICOM foi instituída por meio do Decreto Distrital nº 39.001, 
de 24 de abril de 2018, e teve seu estatuto aprovado pela Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc) em 17/09/2018, por meio 
da Portaria PREVIC nº 884/2018. A Diretoria-Executiva foi nomeada pelo seu 
Conselho Deliberativo na 1ª Reunião Ordinária, realizada em 22 de outubro 
de 2018, por meio da Resolução nº 02/2018, tendo tomado posse no mês 
de novembro e iniciado os trâmites para registro formal da entidade e início 
de suas operações. Em 14/11/2018, o Conselho Deliberativo da entidade 
aprovou a criação de sua estrutura inicial de cargos, conforme resolução nº 
06/2018, na qual foi autorizada a contratação de cargo em comissão para 
Gerente de Contabilidade. A contratação do referido cargo foi considerada 
fundamental para que a entidade pudesse ter suas atividades financeiras, 
contábeis e de tesouraria devidamente instituídas e ainda cumprir com 
diversas obrigações registrais, fiscais, trabalhistas, previdenciárias e 
tributárias, exigidas pelas mais diversas normas a que está submetida a 
Fundação. 
3.4. A Diretoria-Executiva, então, promoveu o processo seletivo nº 
01/2018, cumprindo o rito determinado por seu conselho deliberativo e 
contratou no dia 17/12/2018 o profissional contabilista para ocupar o cargo 
de Gerente de Contabilidade, ficando o referido profissional responsável 
por manter e realizar a contabilidade da entidade, dar cumprimento a 
obrigações legais, quer sejam de natureza contábil, financeira, tributária, 
atuarial, previdenciária ou trabalhista e realizar atividades orçamentárias, 
financeiras e de tesouraria. 
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3.5. Ocorre, porém, que o profissional contratado pediu desligamento da 
entidade 14 dias após o início de suas atividades, em 04/01/2019. Assim, a 
entidade necessita da contratação para dar cumprimento a diversas 
obrigações legais, que se não cumpridas, poderão dar ensejo a punições por 
parte de órgãos de controle e fiscalização, além de expor a entidade à 
paralização de suas atividades administrativas, com sérios danos à 
instituição da previdência complementar no DF. Destacam-se: obrigações 
de registros contábeis e fiscais junto à Secretaria de Fazenda do DF e Receita 
Federal; recolhimento de contribuições, impostos, taxas e FGTS de sua folha 
de pagamentos, envio de informações contábeis, atuariais, de investimento 
e de Governança à PREVIC, dispostas na IN nº 10/2017 da PREVIC etc. 
3.6. Desta feita, caracterizada está a ocorrência de situação de emergência 
a ensejar a dispensa de licitação em comento, sendo que a contratação 
emergencial de empresa responsável pela realização de atividades de 
contabilidade e tesouraria é a única solução para manutenção de suas 
atividades regulares e cumprimento das obrigações mencionadas. Isso 
porque a abertura de processo seletivo para contratação de novo 
profissional de contabilidade precisa ser autorizada pela Diretoria-
Executiva. A seguir, a Diretoria de Administração deve promover o processo 
seletivo, em todas as suas fases, formalizar-se a contratação, também após 
aprovação da Diretoria-Executiva, além de haver a necessidade de tempo 
para que o profissional inicie suas atividades e aprenda as tarefas a serem 
realizadas. 
3.7. Ressalta-se ainda que a DF-PREVICOM não possui, até o momento, 
sistemas informatizados para realização de sua contabilidade e 
cumprimento das já referidas obrigações, o que torna o trabalho, em 
especial, dificultoso. Isso porque o aporte inicial da entidade, previsto no 
artigo 40 da Lei Complementar Distrital nº 932/2017 só foi disponibilizado à 
Fundação no dia 21/12/2019, razão pela qual ainda não foi possível iniciar 
o planejamento das contratações de sistemas informatizados, como 
determina o artigo 61 de seu estatuto. Por este motivo, ainda que a 
entidade tenha um profissional de contabilidade, devidamente habilitado 
em seus quadros, será necessário seguir com o contrato em tela, até a 
adequada disponibilização de sistemas tecnológicos para a entidade, em 
especial, de contabilidade e de gestão de folha de pagamento e RH, sob 
risco de perda de consistência contábil, perda de prazos legais, pagamento 
de multas a órgãos de fiscalização e atrasos em pagamentos de seus 
compromissos. 
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3.8. Por fim, destaca-se que já há processo licitatório regular em 
andamento, tendo como objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação dos serviços de contabilidade e tesouraria que será submetido à 
deliberação da Diretoria-Executiva para ulterior decisão sobre quais 
serviços serão realizados internamente por meio da Gerência de 
Contabilidade e quais deverão ser terceirizados, sob a perspectiva da 
avaliação do risco, contratação de sistemas informatizados e dos custos de 
realização interna das referidas atividades, e, posteriormente, serão 
realizados todos os atos necessários à devida instrução processual e 
respeitados todos os prazos legais para finalização da pretensa 
contratação.  
3.9. Conforme item 8 deste Projeto Básico, o Contrato Emergencial 
oriundo da presente contratação terá vigência de até 180 (cento e oitenta) 
dias e deverá conter cláusula resolutiva de rescisão imediata quando da 
conclusão do procedimento licitatório autuado sob nº 04006-
00000005/2019-70, sem prejuízo da remuneração referente ao período em 
que houver efetiva prestação dos serviços. 
4. DA ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

O objeto do presente projeto consiste na prestação dos seguintes serviços: 

4.1. CONTÁBIL 
4.1.1. Apurações contábeis automatizadas, por meio de sistema 
especializado; 
4.1.2. Responsabilidade e Assessoria Técnica contábil; 
4.1.3. Responsabilidade pelos documentos contábeis validados e 
elaborados pela Entidade; 
4.1.4. Classificação e escrituração da movimentação contábil patrimonial, 
variações patrimoniais e de resultado (fatos contábeis automatizados e não 
automatizados) de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes no 
Brasil, normativos do Conselho Nacional de Previdência Complementar – 
CNPC e Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC; 
4.1.5. Elaboração de balancetes mensais do plano previdencial (a partir da 
primeira contribuição de origem previdencial) e do plano de gestão 
administrativa, além do balancete consolidado, incluindo a conciliação 
mensal das contas patrimoniais e verificação das regras de consistência 
determinadas pela PREVIC; 
4.1.6. Elaboração das demonstrações contábeis anuais, em conformidade 
com os normativos do Conselho Nacional de Previdência Complementar – 
CNPC e Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, 
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bem como atendimento e acompanhamento dos trabalhos de auditoria 
externa independente; 
4.1.7. Encaminhamento mensal dos balancetes para a PREVIC através do 
portal na internet ou outra forma que venha a ser definida pelo órgão 
fiscalizador; 
4.1.8. Encaminhamento das demonstrações contábeis anuais para a 
PREVIC através do portal na internet ou outra forma que venha a ser 
definida pelo órgão fiscalizador; 
4.1.9. Geração dos arquivos para impressão pela entidade dos livros diário 
e razão, incluindo os termos de abertura e encerramento do livro diário 
(manuais e eletrônicos); 
4.1.10. Responsabilidade técnica junto aos órgãos e entidades distritais e 
federais; e 
4.1.11. Demais obrigações contábeis previstas em lei e exigidas por 
quaisquer órgãos e entidades distritais ou federais. 
4.2. FISCAL 
4.2.1. Orientação e controle da aplicação dos dispositivos fiscais federais 
e distritais vigentes; 
4.2.2. Apuração dos impostos retidos na fonte nas notas fiscais 
administrativas (IR, PIS, CSLL, COFINS, ISSQN e INSS) e elaboração das guias 
de recolhimento dos tributos aos cofres públicos; 
4.2.3. Apuração do PIS e da COFINS próprios e elaboração das guias de 
recolhimento; 
4.2.4. Apuração e elaboração da guia de recolhimento da TAFIC; 
4.2.5. Elaboração das declarações e informações em atendimento ao 
fisco federal e distrital: 
4.2.5.1. Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – DIPJ; 
4.2.5.2. Declaração de Imposto Retido na Fonte – DIRF; 
4.2.5.3. Elaboração dos comprovantes de retenção Imposto de Renda, PIS, 
COFINS e CSLL para encaminhamento anual aos prestadores de serviços 
administrativos; 
4.2.5.4. Declaração de Crédito e Tributos Federais – DCTF; 
4.2.5.5. Escrituração Fiscal Digital – EFD do PIS e da COFINS; 
4.2.5.6. Declaração sobre a Opção de Tributação dos Planos Previdenciais 
– DPREV; 
4.2.5.7. Relação Anual de Informação Social – RAIS; 
4.2.5.8. Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração 
de Compensação – PERDCOMP, caso seja necessário; e 



 

 

 

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO DF 

 

4.2.5.9. Outras informações e exigências que venham a ser solicitadas pelo 
fisco distrital ou federal. 
4.3. TESOURARIA 
4.3.1. Análise prévia dos pagamentos que serão efetuados pela entidade 
para verificação das retenções fiscais; 
4.3.2. Controle dos recebimentos via tesouraria; 
4.3.3. Elaboração e controle de fluxo de caixa (pagamentos, recebimentos 
e despesas bancárias); 
4.3.4. Lançamento e controle das contas a pagar e a receber; 
4.3.5. Lançamentos da documentação; 
4.3.6. Conciliação dos extratos bancários com a movimentação de 
tesouraria. 
4.3.7. Geração da DARF; 
4.3.8. Fechamento diário de tesouraria; 
4.3.9. Fluxo financeiro previsto e realizado dos compromissos registrados; 
4.3.10. Geração e integração de lançamentos contábeis; 
4.3.11. Relatórios operacionais e gerenciais; 
4.3.12. Cálculo e retenção dos impostos e notas fiscais; 
4.3.13. Controlar as operações financeiras provenientes de autorizações 
financeiras de pagamento, autorizações de recebimento, lançamentos 
financeiros e transferências. 
4.4. TRIBUTOS 
4.4.1. Orientação e controle sobre os dispositivos legais vigentes; 
4.4.2. Calcular e validar todos os tributos inerentes às atividades da 
Entidade; 
4.4.3. Envio aos órgãos competentes de todos os tipos de declarações e 
cumprimento de obrigações acessórias, conforme previsão legal, exemplo: 
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e etc; 
4.4.4. Elaboração e envio à Receita Federal do Brasil de DCTF, DIRF, ECD, 
ECF e outros que sejam ou venham a ser previstos na legislação aplicável, 
inclusive as obrigações a que se refere a IN RFB 1.571/2015 (FATCA); 
4.4.5. Preenchimento da DARF e outras guias de recolhimento aos órgãos 
públicos competentes; 
4.4.6. Validação do cálculo da TAFIC; 
4.4.7. Encaminhamento mensal para a Associação Brasileira de Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP, caso a Entidade seja 
associada, do arquivo gerado por meio do Portal PREVIC para fins de 
elaboração do relatório “Consolidado Estatístico”; 
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4.4.8. Atendimento das demais exigências tributárias previstas em atos 
normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização. 
4.5. PESSOAL 
4.5.1. FOLHA DE PAGAMENTO: Elaboração da folha de pagamentos da 
diretoria executiva, empregados e conselheiros, bem como a emissão 
mensal dos contracheques e RPA dos colaboradores; 
4.5.2. FGTS: Cálculo e elaboração mensal da guia de recolhimento do 
FGTS; 
4.5.3. GFIP / SEFIP / E-SOCIAL: Elaboração mensal; 
4.5.4. E-SOCIAL: Prestação das informações aos órgãos responsáveis; 
4.5.5. CAGED: Elaboração e envio ao Ministério do Trabalho da relação de 
admissões, transferências e demissões de empregados ocorridas; 
4.5.6. IR – FONTE: Elaboração da guia de recolhimento do imposto de 
renda retido na fonte incidente sobre a folha de pagamentos da diretoria 
executiva, empregados e conselheiros; 
4.5.7. INSS – PREVIDÊNCIA SOCIAL: Elaboração da guia de recolhimento 
das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamentos 
(empregado e empregador); 
4.5.8. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL; 
4.5.9. SALÁRIO FAMÍLIA; 
4.5.10. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO: Elaboração da rescisão, 
bem como das guias de recolhimentos relativos ao processo rescisório, 
incluindo o acompanhamento técnico como preposto da entidade ao 
sindicato da categoria para homologação da rescisão contratual; 
4.5.11. RAIS – Relação Anual de Informações Sociais: Preparação e envio 
anualmente ao órgão competente; e 
4.5.12. Demais obrigações trabalhistas e de acordos e convenções coletivas 
de trabalho; 
4.6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.6.1. Os serviços serão executados, imediatamente após a assinatura do 
contrato, nas dependências da CONTRATADA, em obediência às seguintes 
condições: 
4.6.1.1. A documentação indispensável para o desempenho dos serviços 
será fornecida pela CONTRATANTE, consistindo, basicamente, em: 

 Documentos que suportem os registros de tesouraria e contábil; 

 Extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive aplicações 

financeiras e fundos de investimentos; e 
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 Documentos relativos aos lançamentos, tais como depósitos, cópias 

de cheques, borderôs de cobrança, descontos, contratos de crédito, 

avisos de créditos, débitos, notas fiscais administrativas, 

recebimentos de contribuições, folha administrativa, folha de 

benefícios previdenciais, etc. 

4.6.1.2. A documentação deverá ser enviada pela CONTRATANTE, 
diariamente, na forma definida entre as partes, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis após a ocorrência do fato contábil. Os custos de envio da 
documentação correrão por conta da CONTRATANTE. 
4.6.1.3. A CONTRATADA se compromete a cumprir todos os prazos 
estabelecidos na legislação de regência quanto aos serviços contratados, 
sob pena de responsabilidade e ressarcimento por danos, especificando-se, 
porém, os prazos abaixo: 

 A entrega das guias de recolhimento de tributos a CONTRATANTE 

far-se-á com antecedência mínima de 5 (cinco) dias do vencimento 

da obrigação; 

 A entrega de Balancete far-se-á em até 6 (seis) dias úteis após a 

entrega de todos os dados necessários à sua elaboração; e 

 A entrega das demonstrações contábeis anuais far-se-á em até 20 

(vinte) dias corridos após a entrega de todos os dados necessários à 

sua elaboração. 

4.6.1.4. Sempre que solicitado pela entidade, nas datas que melhor 
atendam as partes, serão realizadas reuniões nas dependências da 
contratante para o acompanhamento dos trabalhos contábeis e gerados de 
modo eletrônico quaisquer relatórios gerenciais necessários, por 
necessidade ou determinação da Diretoria ou do Conselho Fiscal ou 
Deliberativo. 
4.6.1.5. Quaisquer custos de transporte, viagens, hospedagem e diárias 
serão custeados pela CONTRATADA. 
4.6.1.6. Geração e guarda adequada de toda a documentação e 
informações em formatos que possam ser levados para outros sistemas da 
entidade, sob pena de responsabilidade e ressarcimento por danos; 
4.7. Atualmente, a Fundação de Previdência Complementar dos Servidores 
do Distrito Federal (DF-PREVICOM) é composta de 10 (dez) Conselheiros e 
02 (dois) Diretores, com previsão de contratação de até 10 (dez) 
funcionários para compor a equipe, durante o período contratual. 
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4.8. A CONTRATADA deverá realizar a escrituração e registros contábeis, 
fiscais, trabalhistas, previdenciários etc de todo o período retroativo 
(outubro de 2018 em diante), bem como cumprir TODAS as obrigações 
retroativas, objeto deste PB, inclusive as pendentes; 
5. DO VALOR ESTIMADO 
5.1. O valor estimado da contratação para os 180 (cento e oitenta) dias é 
de R$ 141.707,46 (cento e quarenta e um mil setecentos e sete reais e 
quarenta e seis centavos). 

Item Descrição do Serviço 
Valor 
Mensal  

Valor Total 

1 

Prestação de serviços de contabilidade e tesouraria, visando 
o atendimento da legislação tributária, fiscal, previdenciária, 
trabalhista e demais legislações específicas das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar – EFPC, em 
atendimento às necessidades da DF-PREVICOM, conforme 
condições e especificações constantes no Projeto Básico, por 
180 (cento e oitenta) dias. 

R$ 
23.617,91 

R$ 
141.707,46   

6.  DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
6.1. As propostas comerciais, juntamente com toda a documentação 
necessária para demonstração da habilitação da empresa proponente, 
conforme elencado no item 7 do presente Projeto Básico, deverão ser 
encaminhadas à Fundação de Previdência Complementar dos Servidores do 
Distrito Federal - DF-PREVICOM, pelo endereço eletrônico (e-mail) 
atendimento@df-previcom.df.gov.br, até às 18 (dezoito) horas do dia 
15/01/2018. 
6.2. As propostas comerciais deverão apresentar valores mensal 
e total global, para os 180 dias, conforme modelo de proposta constantes 
dos Anexos I deste Projeto Básico. 
6.3. As propostas apresentadas serão analisadas e julgadas de acordo com 
o disposto nas normas legais vigentes, e ainda em consonância com o 
estabelecido neste projeto básico, conforme previsto na Lei nº 8.666, de 
1993. 
6.4. A Comissão designada pela Portaria nº 01 de janeiro de 2019 
(17036966), constituída para conduzir os procedimentos relativos a análise 
das propostas apresentadas nesta contratação emergencial, realizará a 
análise das propostas e documentos recebidos, após a conclusão, divulgará 
o resultado da análise, publicando a empresa vencedora. 
6.5. As propostas serão analisadas pela ordem de classificação. Caso a 
proposta de menor preço não se encontre em conformidade ou se o 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=20673064&id_procedimento_atual=20584639&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110016382&infra_hash=84badf10bf245dc041215cfaac4e91d19ac611977136d9fabb22b1b637b4da46
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proponente não atender às exigências de habilitação, a Comissão examinará 
a proposta subsequente e, assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda aos termos deste Projeto Básico e seus anexos. 
6.6. Após divulgação do resultado, a empresa vencedora terá 24 (vinte e 
quatro) horas, prorrogáveis à critério da Fundação, para encaminhar a 
documentação original à DF-PREVICOM.  
6.7. A proposta comercial, bem como os documentos de 
habilitação originais deverão ser apresentados em envelope ÚNICO E 
LACRADO, no endereço SGO Qd.01 Lote 01 Bloco A/B, Escola de Governo 
(EGOV) sala 6B - Brasília/DF - CEP: 70610-610. 
6.8. Serão desclassificadas as propostas que: 
6.8.1. Contenham vícios ou ilegalidades; 
6.8.2. Não atendam aos requisitos deste Projeto Básico; 
6.8.3. Apresentarem valor total mensal e global superior àquele definido 
neste projeto para os 180 (cento e oitenta) dias; 
6.8.4. Apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado; 
6.8.5. Caracterizada a necessidade de esclarecimentos complementares, 
poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 
8.666/93. 
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA QUALIFICAÇÃO MÍNIMA 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

7.1. Apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente 
registrado na Junta Comercial e acompanhados do ato de eleição dos 
Administradores, ato de eleição da diretoria em exercício e composição 
societária da empresa para comprovação do ramo de atividade da 
proponente com o objeto da licitação, comprovação do capital social, 
cumprimento do art. 9º e §§, da Lei no 8.666/93, inclusive para aferição do 
cumprimento da vedação de nepotismo; 
7.2. Cópias do RG e CPF, se for o caso, Cópia do Ato de Nomeação que 
delega poderes ao representante para assinar contratos pela Empresa; 
7.3. Declaração, sob as penas da lei, da superveniência de fato impeditivo 
da habilitação (exigida somente se houver fato impeditivo); e 
7.4. Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de 
menores de 18 (dezoito) anos, para a realização de trabalhos noturnos, 
perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, 
mão-de-obra 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, 
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da Lei no 8.666/1993 e não utiliza mão de obra infantil na prestação dos 
serviços objeto desta licitação, nos termos da Lei Distrital no 5.061/2013. 
7.5. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados 
em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou 
mediante cotejo das cópias com os originais, em conformidade com o 
disposto no art. 32 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
7.6. Em nenhuma hipótese será aceito protocolo de entrega em 
substituição aos documentos relacionados ou documento com prazo de 
validade vencido. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.7. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidade e prazos com o objeto deste 
Projeto, mediante atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando que a empresa já prestou serviços para 
Entidade Fechada de Previdência Complementar; 
7.8. Prova de inscrição ou registro da licitante, junto ao Conselho Federal 
de Contabilidade – CFC. 
7.8.1. Quando da assinatura do contrato a empresa deverá apresentar 
prova de inscrição ou registro do seu responsável técnico junto ao Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC ou órgão competente da região a que estiver 
vinculada a licitante, que comprove atividade compatível com o objeto da 
pretensa contratação. 

QUALIFICAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

7.9. Certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de 
negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, 
em plena validade, para as empresas com sede no Distrito Federal, que 
poderá ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br; 
7.10. Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições 
Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 
02.05.2007); 
7.11. Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser 
efetuada mediante certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita 
Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos 
federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados; 
7.12. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal ou 
Distrital da sede do proponente; 
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7.13. Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa 
Econômica Federal, devidamente atualizado, nos termos da Lei no 
8.036/1990; 
7.14. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão 
Negativa com Efeitos de Positiva (em www.tst.gov.br), em cumprimento à 
Lei no 12.440/2011. 
Visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho. 
7.15. As empresas em situação regular no SICAF, nos quais já constam os 
índices econômicos (LG, LC e SG) não estão isentas da apresentação da 
documentação complementar. 
7.16. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados 
em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou 
mediante cotejo das cópias com os originais, em conformidade com o 
disposto no art. 32 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
7.17. Em nenhuma hipótese será aceito protocolo de entrega em 
substituição aos documentos relacionados ou documento com prazo de 
validade vencido. 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINACEIRA 

7.18. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou 
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante. 
7.18.1. A certidão, referida na alínea anterior, que não estiver 
mencionando explicitamente o prazo de validade, somente será aceita com 
o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua emissão. 
8. DA VIGÊNCIA 
8.1. O Contrato Emergencial oriundo da presente contratação terá 
vigência de até 180 (cento e oitenta) dias e deverá conter cláusula resolutiva 
de rescisão imediata quando da conclusão do procedimento licitatório 
autuado sob nº 04006-00000005/2019-70, sem prejuízo da remuneração 
referente ao período em que houver efetiva prestação dos serviços. 
9. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 
9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato 
consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da 
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do contrato. 
9.2. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas 
pela contratada, ensejará a aplicação de sanções administrativas, 
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previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 
9.3. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela 
execução de todo o objeto deste Projeto Básico, a Contratante reservarse o 
direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a 
prestação de serviços. 
10. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
10.1. Arcar com todos os custos necessários para a execução dos serviços, 
incluindo despesas dos tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, garantia 
e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir. 
10.2.  Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico, 
com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das demais cláusulas. 
10.3.  A Contratada fica obrigada a possuir todos os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução do 
objeto deste Projeto Básico. 
10.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos 
materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, 
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao 
Distrito Federal ou a terceiros. 
10.5.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos 
serviços a serem executados, de conformidade com as normas e 
determinações em vigor. 
10.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, 
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à DF-PREVICOM. 
10.7. Relatar à DF-PREVICOM toda e qualquer irregularidade verificada no 
decorrer da prestação dos serviços. 
10.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; 
nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre. 
10.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na contratação. 
10.10. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso 
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o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento ao objeto desta contratação, exceto quando ocorrer algum 
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993. 
10.11. A CONTRATADA deverá realizar a contabilidade de todo o 
retroativo, bem como cumprir obrigações retroativas, inclusive as 
pendentes, tanto no ponto de vista contábil, como fiscal, trabalhista e 
previdenciário. 
10.12. A Contratada fica obrigada a respeitar os termos estipulados no 
Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 143, de 
27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.448, de 12 de janeiro de 
2015, o qual proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher. 
10.13. A Contratada fica obrigada a respeitar os termos estipulados na Lei 
Distrital nº 5.375/2014, que institui a Política Distrital para Integração da 
Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras 
providências. 
11. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
11.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente 
designados, na forma prevista na Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
11.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme estipulado neste 
instrumento. 
11.3. Solicitar à contratada, ou obter da administração, 
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento 
dos serviços. 
11.4. Documentar as ocorrências havidas firmado juntamente com 
a Contratada. 
11.5. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, 
em especial aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato. 
11.6. Permitir o livre acesso dos empregados da contratada para 
execução dos serviços. 
11.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela contratada. 
12. DA SUSTENTABILIDADE 
12.1. A Contratada deverá declarar que atende aos requisitos de 
sustentabilidade previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770/2012, em 
conformidade com o Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o art. 3º da 
Lei no 8.666/1993, devendo ser observados os requisitos ambientais com 
menor impacto ambiental em relação aos seus similares.  
13. DAS SANÇÕES 
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13.1. A CONTRATADA que não cumprir integralmente as obrigações 
assumidas, garantida a prévia defesa, está sujeita às sanções em 
conformidade com o Decreto nº 26.851 e alterações posteriores, sem 
prejuízo de indenização por eventuais danos causados à DF-PREVICOM. 
 
14. DO PAGAMENTO 
14.1. O pagamento será efetuado até 10 (dez) dias úteis, contados a partir 
da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que o documento de 
cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento. 
14.2. Para realização do pagamento, deverá ser fornecido pela 
CONTRATADA, mensalmente, juntamente com a Nota Fiscal, o relatório 
detalhado contendo todos os registros de chamados técnicos abertos no 
referido período, bem como o relatório de disponibilidade do serviço 
prestado. 
15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1. Quando da assinatura do contrato, a empresa deverá iniciar suas 
atividades e atribuições imediatamente, seguindo todo o delineado neste 
Projeto Básico, bem como nas legislações pertinentes.  
15.2. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração 
não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento 
das obrigações pactuadas entre as partes, bem como das demais obrigações 
acessórias definidas em lei.  
15.3. Após a celebração do contrato, não será considerada ou atendida 
reclamação ou solicitação de alteração dos preços constantes da proposta 
da Contratada. 
16. DOS ANEXOS 
16.1. São partes integrantes do presente Projeto Básico os seguintes 
Anexos: 
16.1.1. Anexo I – Modelo de Proposta; 
17.  FORO 
17.1. O Foro para dirimir eventuais conflitos acerca do presente objeto de 
contratação deverá ser o do Distrito Federal, Seção de Brasília. 

  

Brasília-DF, 11 de janeiro de 2019. 

 
CLAUDIA SILVA GONÇALVES DE OLIVEIRA 

Assistente de Contratos e Logística 
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Diretoria Administrativa 

DF-PREVICOM 

  
 

DANIEL VICENTE EVALDT DA SILVA 
Diretor de Administração 

DF-PREVICOM 

  

1. De acordo. 

2. Aprovo o presente Projeto Básico. 

Brasília, 11 de janeiro de 2019. 

  

 

REGINA CÉLIA DIAS 
Diretora Presidente 

DF-PREVICOM 
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ANEXO I 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(em papel timbrado da empresa) 

 À Fundação de Previdência Complementar dos Servidores do Distrito Federal 

(DF-PREVICOM). 

Objeto:. 

 Proposta que faz a empresa _______________________________, inscrita no 

CNPJ n.º _____________ e inscrição estadual n.º ____________, estabelecida 

no(a) _____________________________, para a contratação 

supramencionada, de acordo com todas as especificações e condições do 

Projeto Básico e seus Anexos. 

  

Item Descrição do Serviço 
Valor 

Mensal  

Valor 

Total 

1 

Prestação de serviços de contabilidade e tesouraria, 

visando o atendimento da legislação tributária, 

fiscal, previdenciária, trabalhista e demais 

legislações específicas das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar – EFPC, em 

atendimento às necessidades da DF-PREVICOM, 

conforme condições e especificações constantes no 

Projeto Básico, por 180 (cento e oitenta) dias. 

R$ R$    

  

1. Valor Total estimado: R$ ______ (valor por extenso). 

2. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

3. Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão 

computados todos os custos necessários decorrentes da prestação dos 

serviços objeto desta licitação, bem como já incluídos todos os impostos, 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, 

seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente. 

4. Declaramos de que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no 

Projeto Básico e seus Anexos. 
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5. Os dados da nossa empresa são: 

a) Razão Social: ________________________________________________; 

b) CNPJ (MF) nº: _______________________________________________; 

c) Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o contrato:  _______; 

d) CPF: _______________________ RG: ______________ ________-_____; 

e) Inscrição Estadual nº: __________________________________________; 

f) Endereço: __     _______________________________________________; 

g) Fone: _____________ Fax: ___________ E-mail: ___________________; 

h) CEP: __________________________; e 

i) Cidade: ________________________ Estado: _______________________. 

j) Banco:________Conta Corrente:_________________Agência:__________; 

k) Contato: _______________________ Fone/Ramal: ___________________ 

  

  

Local e data 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
 


