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AMPLA CONCORRÊNCIA

 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO

MODO DE DISPUTA: ABERTO

PROCESSO SEI Nº: 00150-00005154/2021-06

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS

DE HABILITAÇÃO ATÉ:

 

09h00min do dia  29/12/2021

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09h15min do dia 29 /12/2021

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 29 /12/2021

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e,
dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico.

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: h�p://www.licitacoes-e.com.br.

 

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DF, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, mediante as condições estabelecidas neste Edital, de acordo com o regulamentado pela Lei nº 10.520/2002, Decreto
Federal nº 10.024/2019 (Recepcionado no Distrito Federal por meio do Decreto nº 40.205/2019), Decretos Distritais nº 26.851/2006, nº 36.852/2015,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e alterações subsequentes, observando a Lei Complementar nº 123/2006, Lei Distrital nº 4.611/2011 e Decreto
Distrital nº 35.592/2014, além de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame.  

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação pela INTERNET, mediante condições de
segurança, u�lizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e auten�cação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro LUIZ CLAUDIO ALVES DE SOUSA e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 163, de 29 de setembro de 2021,
DODF nº 186 de 01/10/2021, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplica�vo “Licitações” constante da página
eletrônica: www.licitacoes-e.com.br, que terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as
impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da
proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar
e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando man�ver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não
houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 
O edital estará disponível no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br e no sí�o www.cultura.df.gov.br.

 

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de
obra, sob demanda, na forma estabelecida nas planilhas não desoneradas do catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil - SINAPI, referente a unidade da federação do Distrito Federal (Brasília/DF), conforme condições e
especificações constantes no Termo de Referência e seus Anexos.

1.2. O presente objeto abrange os imóveis sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria�va do DF.

1.3. Integram este Edital todos os seus Anexos.

 

2. DA CLASSIFICAÇÃO DO BEM COMUM

2.1. O Objeto desta licitação se enquadra nos termos do parágrafo único, do Art. 1º, da Lei 10.520 (Lei do Pregão), de 2002, acolhida no Distrito Federal pelo
Decreto nº 23.460/2002, por se tratar de bem comum, pois são bens geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de
modo a permi�r a decisão de compra com base no menor preço, por meio de especificações usuais pra�cadas no mercado.
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2.2. A presente aquisição foi considerada comum e verificou-se que as especificações são usuais no mercado.

3. DA SUSTENTABILIDADE

3.1. 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, estabelece a implementação de critérios, prá�cas e ações de logís�ca sustentável no
âmbito da Administração Pública do Distrito Federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os
requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

Deve ser objeto das exigências de habilitação e do contrato cláusula que exija do fornecedor: 
I – a recepção de bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública;

II – a comprovação de que adota prá�cas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de reu�lização.

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO

4.1. Poderão par�cipar deste Pregão:

4.1.1. Empresário individual ou sociedade empresária do ramo de a�vidade do objeto desta licitação, que atenda a todas as condições estabelecidas neste edital
e seus anexos;

4.1.2. Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do § 1º, art. 1º do Decreto nº 3.722, de 09 de
janeiro de 2001, publicado no D.O.U de 10 de janeiro de 2001 e art. 4° do Decreto Distrital n° 23.546/03, desde que atendido o disposto no item 9 e seus
subitens deste Edital; ou

4.1.3. Que não estejam cadastradas no SICAF ou que es�verem com seus cadastramentos vencidos, também poderão par�cipar da licitação, desde que
atendidas as exigências do subitem 9 deste edital.

4.2. As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, deverão fazer o seu devido enquadramento como ME ou EPP em
campo próprio no sistema, QUANDO DO CADASTRO DE SUA PROPOSTA, DECLARANDO assim, para fins legais, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos
legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, ins�tuído pela Lei Complementar nº 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º, que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
seus ar�gos 42 a 49 e que não se enquadram nas situações relacionadas no § 4º do art. 3º da citada Lei Complementar. (encaminhar declaração - Anexo VI)

4.3. A simples par�cipação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste Edital.

4.4. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação ou par�cipar do contrato dela decorrente:

4.4.1. Empresários / Empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial insolvência, concurso de credores, dissolução ou liquidação.
(Parecer nº 202/2011 – PROCAD/PGDF e Parecer nº 1.506/2012-PROCAD/PGDF)

4.4.1.1. Empresários / Empresas declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem como os que
estejam em suspensão temporária de par�cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal;

4.4.2. Agente público ou dirigente de órgão ou en�dade contratante ou responsável pela licitação, ou seja, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Cria�va do Distrito Federal.

4.4.2.1. Considera - se par�cipação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômico, financeira ou trabalhista do autor do
Termo de Referência (Projeto Básico), pessoa �sica ou jurídica e do Pregoeiro e de sua equipe de apoio, com a licitante ou responsável pelo fornecimento de
bens e serviços, excetuando-se os servidores responsáveis pelo cadastro no SICAF/SLTI/MOPG – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores da
Secretaria de Logís�ca e Tecnologia da Informação do Ministério de Planejamento e Orçamento da Administração Federal. (Parecer n.º 576/2013 e Parecer n.º
330/2014-PROCAD/PGDF).

4.4.3. Pessoas �sicas não empresárias.

4.4.4. O autor do termo de referência, do projeto básico ou execu�vo, pessoa �sica ou jurídica.

4.4.5. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de referência, ou do projeto básico ou execu�vo, ou da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado.

4.4.6. É vedada a par�cipação de pessoa jurídica cujo dirigente, administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja cônjuge, companheiro ou
parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de: (Decreto nº 32.751/2011, art. 8º, alterado pelo Decreto
37.843/2016):

I - agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade responsável pela realização da seleção ou licitação promovida
pelo órgão ou en�dade da administração pública distrital; ou

II - agente público cuja posição no órgão ou en�dade da administração pública distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável pela
realização da seleção ou licitação.

4.4.6.1. a vedação de que trata o item 4.4.6 se aplica aos contratos per�nentes a obras, serviços e aquisição de bens, inclusive de serviços terceirizados, às
parcerias com organizações da sociedade civil e à celebração de instrumentos de ajustes congêneres.

4.4.7. As pessoas jurídicas que tenham sócio(s) em comum não poderão par�cipar do certame para o(s) mesmo(s) item(ns).

4.4.8. Admite-se a par�cipação de sociedades coopera�vas, nos termos da Lei nº 5.872/2017 do Distrito Federal.

4.4.8.1. No caso de sociedade coopera�va será exigido a seguinte documentação: Qualificação técnica: a relação dos cooperados que atendem aos requisitos
técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respec�vas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade
da sede da coopera�va, respeitado o disposto no inciso XI do art. 4°, inciso I do art. 21 e §§ 2º a 6º do art. 42 da Lei nº 5.764, de 1971; a declaração de
regularidade de situação do contribuinte individual (DRSCI) de cada um dos cooperados relacionados; a comprovação do capital social proporcional ao número
de cooperados necessários à prestação do serviço; O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107; A comprovação de integração das respec�vas quotas-partes
por parte dos cooperados que executarão o contrato e comprovação do envio do Balanço Geral e o Relatório do exercício social ao órgão de controle.
Qualificação jurídica: ata de fundação; estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; regimento dos fundos ins�tuídos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; editais de convocação das três úl�mas assembleias gerais extraordinárias; três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em
assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; ata da sessão que os cooperados autorizaram a coopera�va a contratar o objeto da licitação.

4.4.8.2. Em caso de sociedade coopera�va, como condição para a celebração da contratação, deverá haver a indicação, pela sociedade coopera�va, de gestor
encarregado de representá-la com exclusividade perante o contratante, nos termos do parágrafo único da Lei nº 5.872/2017 do Distrito Federal.

4.4.9. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de cons�tuição.

4.4.9.1. A par�cipação de consórcios não será admi�da, uma vez que os serviços a serem prestados são amplamente comercializados por diversas empresas no
mercado. Tal permissibilidade poderia causar dano à administração por frustrar o próprio caráter compe��vo da disputa pelo menor preço.

4.4.9.2. Quanto à previsão do bene�cio da Cota Reservada prevista na Lei Distrital n° 4.611/2011, que regulamenta no Distrito Federal o tratamento favorecido,
diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, esclarecemos que tal proveito não se aplica à
contratação almejada, deixando de contemplar cota reservada, conforme disposto no item 25 do Termo de Referência (Anexo I).



5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. As empresas que desejarem par�cipar do Pregão deverão enviar a proposta eletronicamente, concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, até o dia e horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo deste Edital, ou no primeiro dia ú�l subsequente, na hipótese de não
haver expediente nessa data, devendo todos os campos do formulário disponibilizado ser preenchidos, observando as orientações con�das no mencionado
endereço.

6. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO

6.1. O credenciamento é a condição obrigatória para formulação de lances e pra�car todos os atos neste Pregão, que se dará pela atribuição de chave de
iden�ficação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, ob�da no site www.licitacoes-e.com.br.

6.2. Para obtenção de chave e senha para seus representantes o licitante deverá estar previamente cadastrado no site www.licitacoes-e.com.br, na opção
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO www.licitacoes-e.com.br/aop/lct/licitacao/cadastroforn/FormCadastro.jsp

6.3. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua
capacidade técnica pra realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

6.4. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento par�cular e/ou público de procuração com firma reconhecida em cartório, que comprove os
necessários poderes para pra�car todos os atos inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da
empresa proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento específico no qual estejam expressos seus poderes para exercer e
assumir obrigações em decorrência de tal inves�dura.

6.5. O uso da senha de acesso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do Sistema ou a Secretaria de Estado da Cultura, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiro.

6.6. A chave de iden�ficação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser u�lizadas em qualquer Pregão Eletrônico realizado no Portal “licitações”,
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por inicia�va da Administração, devidamente jus�ficada.

6.7. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

6.8. Como requisito para a par�cipação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que tem pleno conhecimento das
exigências previstas no Edital e declarar que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
edital, conforme declaração de ciência e termo de responsabilidade constante no anexo V.

6.9. Nenhuma pessoa �sica ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma Licitante.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO

7.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras, sua
proposta e lances.

7.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emi�das pelo Sistema, Pregoeiro ou de sua desconexão.

7.3. A par�cipação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha priva�va do licitante. 
7.4. Os licitantes deverão inserir proposta, em língua portuguesa, COM O PERCENTUAL DE DESCONTO PARA O ITEM (OBJETO DA LICITAÇÃO), até a data e hora
marcada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, quando então,
encerrar-se-á, automa�camente, a fase de recebimento de propostas.

7.5. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao úl�mo lance ou ao valor negociado e demais
documentos complementares, no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do pregoeiro, via sistema, ou pelo endereço
eletrônico: licitacaobb.secult@gmail.com, em caso de indisponibilidade do primeiro, em arquivo único.

7.5.1. Os documentos reme�dos eletronicamente poderão ser solicitados em original ou por cópia auten�cada pelo pregoeiro, que deverão ser entregues no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a par�r da declaração dos vencedores no Sistema.

7.5.1.1. os originais ou cópias auten�cadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à CPL, por meio do protocolo da Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Cria�va do DF – SCN – Via N2 – Anexo do Teatro Nacional Claudio Santoro, devendo conter:

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, números do CNPJ e e da Inscrição Estadual ou do Distrito Federal;

b) Conter as especificações do serviço cotado de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Anexo I deste Edital;

c) apresentar o valor unitário e total de cada item que compõe o lote e o valor total da PROPOSTA, ob�do por meio das planilhas de custos que deverão ser
Anexadas à proposta, de forma completa, em moeda corrente nacional, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação.

d) Conter prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega.

7.6. Caso o prazo de que trata o item 7.5.1.1. , letra “d”, não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será considerado como aceito para efeito de
julgamento.

7.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer
condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações des�nadas a sanar evidentes erros formais.

7.8. Para efeito de aceitabilidade das propostas, não serão admi�dos valores superiores aos preços global e unitários es�mados pela SECEC/DF, caso em que
importará na desclassificação da proposta.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO. 
8.1. A par�r do horário previsto no Sistema e informado neste Edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas. 
8.2. Aberta a etapa compe��va, os licitantes classificados poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante
imediatamente informado do recebimento do seu lance e respec�vo horário de registro e valor.

8.3. O sistema ordenará automa�camente as propostas classificadas pelo pregoeiro. 
8.3.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

8.3.2. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os par�cipantes.

8.4. Serão desclassificadas propostas que contenham preços unitários ou globais excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim entendidos:

I – preços excessivos, quando os mesmos apresentarem valores superiores ao preço es�mado pela Administração;

II - inexequíveis, sejam inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais, quando o licitante será convocado para demonstrar a exequibilidade do
preço ofertado, e, se não demonstrado, será desclassificado;

8.5 Os preços oferecidos devem estar compa�veis com os valores unitários e globais es�mados.
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8.6. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que
es�verem em desacordo.

8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado pelo pregoeiro para a abertura da sessão de lances e as seguintes condições: 
8.7.1. Em caso de empate, prevalecerá o lance/proposta recebido e registrado primeiro. 
8.7.2. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira
hipótese, persis�ndo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.7.3. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o
direito de pleitear qualquer alteração.

8.7.4. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao úl�mo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo
mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que
cobrir a melhor oferta;

8.7.4.1. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à
proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de 0,01% (um por cento), conforme previsto no parágrafo único, art. 31, do Decreto nº. 10.024/2019.

8.7.4.2 O intervalo de percentual proposto se jus�fica tendo em vista a necessidade de conferir maior eficiência na sessão pública.

8.7.5. Em conformidade com a Decisão TCDF nº 68/2018, c/c o disposto na IN nº 3/2011 – LSTI/MPOG e com o art. 3º da Lei nº 8.666/1993, o intervalo de tempo
entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre os lances finais não poderá ser inferior a três (3)
segundos.

8.7.6. Será desclassificada a licitante que u�lizar recursos indevidos, como so�wares de remessa automá�ca de lances (robôs) e empresas “coelho”.

MODO DE DISPUTA ABERTO

8.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.

8.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automa�camente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos úl�mos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.10. A prorrogação automá�ca da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automa�camente.

8.12. Encerrada a fase compe��va sem que haja a prorrogação automá�ca pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio,
jus�ficadamente, admi�r o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

DESCONEXÃO DO SISTEMA NA ETAPA DE LANCES

8.13. Na hipótese de o sistema desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os
lances con�nuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.14. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persis�r por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos par�cipantes, no sí�o eletrônico u�lizado para divulgação ou no caso de suspensão
com vistas a saneamento na fase de julgamento.

NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA

8.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja ob�da melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital.

8.15.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.16. Encerrada a etapa de lances e negociação, o licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar, no prazo máximo de 2 (duas) horas, contado da
solicitação do pregoeiro no sistema, proposta e, se necessário, documentos complementares, adequada ao úl�mo lance ofertado via sistema, ou pelo endereço
eletrônico: licitacaobb.secult@gmail.com, em caso de indisponibilidade do primeiro.

8.17. Excepcionalmente e a pedido do licitante, o prazo previamente fixado no edital poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro, por até 2 (duas) horas, desde que
verificados mo�vos razoáveis para o atendimento da solicitação e dentro do período previamente estabelecido.

JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.18. O critério que deverá ser adotado para julgamento das propostas Será o de maior percentual de desconto  sobre os valores considerados nas Tabelas
SINAPI não desonerada, considerando e incluindo todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto para julgamento e
classificação das propostas, observados os prazos máximos, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no Termo
de Referência.

8.18.1. A licitante deverá respeitar os percentuais es�mados no Termo de Referência para a composição de sua proposta, sendo eles mínimo de  27,42% (vinte e
sete vírgula quarenta e dois por cento) de desconto a ser aplicado sobre o valor anual es�mado do Contrato e máximo de 24.00% (vinte e quatro vírgula
zero por cento) para o BDI, aplicado sobre os valores considerados nas Tabelas SINAPI não desonerada, em atenção ao art. 45, §1, inc. I, da Lei n° 8.666/1993.  

8.19. Encerrada a etapa de negociação o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compa�bilidade do
preço em relação ao valor es�mado es�pulado para contratação no edital e verificará a habilitação do licitante conforme disposições deste edital.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Para habilitarem-se as empresas deverão estar devidamente cadastradas e habilitadas parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF e apresentar a documentação complementar solicitada ou, não estando cadastradas no SICAF ou com seus cadastramentos vencidos,
deverão apresentar a documentação relacionada no Item 9.1.2 deste Edital.

9.1.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos:

I – Prova de cadastramento no SICAF (Declaração de Situação);

II – Declaração, sob as penas da lei, da inexistência de fato impedi�vo da habilitação (Anexo VII);

III – Declaração de que não u�liza mão de obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou
insalubres, bem como não u�liza, para qualquer trabalho, mão de obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a par�r de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666/93) (modelo Anexo IV);

IV – As empresas cadastradas ou não no SICAF deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica por meio dos seguintes documentos:

1. Comprovação de inscrição ou registro da empresa e seus Responsáveis Técnicos especificamente Engenheiro Civil, Engenheiro
Eletricista e Engenheiro Segurança do Trabalho, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), da localidade da sede da licitante.



2. A licitante deverá apresentar 01 (um) ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica-Operacional, expedidos(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, com o devido registro no CREA, que comprove(m) que a licitante tenha executado serviços de natureza e vulto compa�vel com o objeto licitado,
com as seguintes caracterís�cas e quan�dade:

DESCRIÇÃO UND.  QTD.  VALOR UNT  VALOR TOTAL QTD TCU 30% (m²)

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

M2     1.000,00  R$ 283,44  R$ 283.440,00 300,00

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 M2     1.073,64  R$ 152,88  R$ 164.138,08 322,09

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,
FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M²     2.500,00  R$ 220,58  R$ 551.450,00 750,00

PISO ELEVADO C/ PLACA DE AÇO PREENCHIDA COM CONCRETO CELULAR,
REVESTIDO COM PAVIFLEX E=3,2MM C/ PEDESTAIS TELESCÓPICO GALV. À FOGO,
DIM.600 X 600 X 30MM

M²        421,20  R$ 200,00  R$  84.240,00 126,00

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 M2     2.546,04  R$ 14,52  R$ 36.968,50 5.069,18

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M     1.000,00  R$  260,22  R$ 260.220,00 300,00

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN          42,00  R$ 18,81  R$ 790,02 921,00

MANUTENÇÃO DE  GRUPOS GERADORES UN            4,00  R$ 51.875,86  R$ 70.950,26 1,20

MANUTENÇÃO DE  NOBREAKS UN            1,00  R$ 361.864,29  R$ 494.919,33 0,30

CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M  
30.000,00  R$ 12,84  R$ 385.200,00 9.000,00

TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 UN     2.000,00  R$ 56,28  R$ 112.560,00 600,00

PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO 
COM RANHURAS (BOLINHA) M        250,00  R$ 287,08  R$ 71.770,00 270,00

 

b.1)Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado
para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

b.2) Poderá ser admi�da, para fins de comprovação de quan�ta�vo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma
concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9
do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

b.3) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços. 

c) Cer�dão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia – CREA, que comprove o  exercício da a�vidade relacionada com o objeto da licitação (serviço de manutenção predial).

d) Declaração formal emi�da pela licitante de que os equipamentos necessários para execução do Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão
disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela SECEC/DF, por ocasião da
contratação e sempre que necessário.

V - Cer�dão Nega�va de Débitos ou cer�dão posi�va com efeito de nega�va, emi�da pela Secretaria de Estado de Economia do DF, em plena validade, que
poderá ser ob�da através do site www.fazenda.df.gov.br;

VI - Cer�dão Nega�va de falência, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2007), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos
úl�mos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Cer�dão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as cer�dões de cada um dos distribuidores;

VII– Cer�dão de regularidade trabalhista, nos termos do inciso IV do art. 27 da Lei n. 8.666/93, com a nova redação dada pela Lei n. 12.440, de 2011.

VIII – As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices con�dos no cadastro do SICAF, deverão comprovar capital
social ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total es�mado para o(s) lote(s) cotado(s), que deverá recair sobre o montante do(s) lote (s)
que pretenda concorrer.

1. A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, pelo balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social, conforme regulado pelo subitem
9.1.2 deste edital.

IX – Declaração, sob as penas da lei, da inocorrência de Nepo�smo (Anexo VIII); 
X - Declaração de que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770/2012, conforme modelo constante do Anexo IXI
deste edital. 
XI – declaração de que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio
de 2019 (Anexo X).

9.1.1.1. A licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar no demonstra�vo “Consulta Situação do Fornecedor”, algum documento com validade vencida,
deverá encaminhar o respec�vo documento a fim de comprovar a sua regularidade.

9.1.2. As Licitantes não cadastradas ou com cadastramento vencido junto ao SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos:

I – Declaração, sob as penas da lei, da inexistência de fato impedi�vo da habilitação (Anexo VII);
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II – Declaração de que não u�liza mão de obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou
insalubres, bem como não u�liza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a par�r de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666/93) (modelo Anexo IV);

III – Cer�ficado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado, nos termos da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de
1990; 
IV – Cer�dão Nega�va de Débitos Rela�vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

V – Cer�dão Nega�va de falência, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2007), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos
úl�mos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Cer�dão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor,
deverão ser apresentadas as cer�dões de cada um dos distribuidores; 
VI – prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta Nega�va de Débitos rela�vos aos Tributos Federais, inclusive contribuições 
previdenciárias, e à Dívida A�va da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil (Portaria Conjunta RFB/PGFN nº
1.751/2014);

VII – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital da sede do licitante;

VIII - Cer�dão Nega�va de Débitos ou Cer�dão Posi�va com efeito de Nega�va, emi�da pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, em plena
validade, que poderá ser ob�da por meio do site www.fazenda.df.gov.br;

IX – As empresas cadastradas ou não no SICAF deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica por meio dos seguintes documentos:

1. Comprovação de inscrição ou registro da empresa e seus Responsáveis Técnicos especificamente Engenheiro Civil, Engenheiro
Eletricista e Engenheiro Segurança do Trabalho, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), da localidade da sede da licitante.

2. A licitante deverá apresentar 01 (um) ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica-Operacional, expedidos(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, com o devido registro no CREA, que comprove(m) que a licitante tenha executado serviços de natureza e vulto compa�vel com o objeto licitado,
com as seguintes caracterís�cas e quan�dade:

DESCRIÇÃO UND.  QTD.  VALOR UNT  VALOR TOTAL QTD TCU 30% (m²)

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

M2     1.000,00  R$             283,44  R$   283.440,00 300,00

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM.
AF_06/2018

M2     1.073,64  R$ 152,88  R$ 164.138,08 322,09

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2
MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M²     2.500,00  R$ 220,58  R$ 551.450,00 750,00

PISO ELEVADO C/ PLACA DE AÇO PREENCHIDA COM CONCRETO CELULAR,
REVESTIDO COM PAVIFLEX E=3,2MM C/ PEDESTAIS TELESCÓPICO GALV. À
FOGO, DIM.600 X 600 X 30MM

M²        421,20  R$ 200,00  R$ 84.240,00 126,00

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2     2.546,04  R$ 14,52  R$ 36.968,50 5.069,18

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M     1.000,00  R$ 260,22  R$ 260.220,00 300,00

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN          42,00  R$               18,81  R$ 790,02 921,00

MANUTENÇÃO DE  GRUPOS GERADORES UN            4,00  R$ 51.875,86  R$  70.950,26 1,20

MANUTENÇÃO DE  NOBREAKS UN            1,00  R$ 361.864,29  R$  494.919,33 0,30

CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M  
30.000,00  R$ 12,84  R$ 385.200,00 9.000,00

TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 UN     2.000,00  R$ 56,28  R$ 112.560,00 600,00

PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO 
COM RANHURAS (BOLINHA) M        250,00  R$ 287,08  R$ 71.770,00 270,00

 

b.1)Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado
para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

b.2) Poderá ser admi�da, para fins de comprovação de quan�ta�vo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma
concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9
do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

b.3) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços. 

c) Cer�dão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia – CREA, que comprove o  exercício da a�vidade relacionada com o objeto da licitação (serviço de manutenção predial).

d) Declaração formal emi�da pela licitante de que os equipamentos necessários para execução do Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão
disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela SECEC/DF, por ocasião da
contratação e sempre que necessário.

X – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios.
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a) as empresas cons�tuídas no ano em curso poderão subs�tuir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente auten�cado pela Junta Comercial;

b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da
aplicação das seguintes fórmulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
LG = ------------------------------------------------------------------------------- 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
ATIVO CIRCULANTE 
LC = ----------------------------------------------------------------------------- 
PASSIVO CIRCULANTE 
ATIVO TOTAL 
SG = ----------------------------------------------------------------------------- 
PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

XI - As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices resultantes da aplicação das fórmulas acima , deverão
comprovar capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total es�mado para o(s) lote(s) cotado(s), que deverá recair sobre o
montante do(s) lote (s) que pretenda concorrer.

XII – Apresentar registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
XIII - Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, rela�vo ao domicilio ou sede do licitante, per�nente
ao ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

XIV – Apresentar Ato cons�tu�vo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus Administradores.

XV – Apresentar inscrição do ato cons�tu�vo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

XVI - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a�vidade assim o exigir.

XVII - Cer�dão de regularidade trabalhista, nos termos do inciso IV do art. 27 da Lei n. 8.666/93, com a nova redação dada pela Lei n. 12.440, de 2011.

XVIII– Declaração, sob as penas da lei, da inocorrência de Nepo�smo (Anexo VIII); 
XIX - Declaração de que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770/2012, conforme modelo constante do Anexo IXI
deste edital. 
XX – declaração de que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio
de 2019 (Anexo X).

9.3. Nos termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por
igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação ( redação alterada pela Lei Complementar nº 155/2016, § 1º, Art. 43).

9.3.1. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993 e
neste Edital e Anexos, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para prosseguimento do certame em
seus termos ulteriores ou revogar a licitação se oportuna e conveniente a decisão, além de incidir a prescrição con�da no art. 7° da Lei nº 10.520/2002.

9.4. Considerando o disposto no art. 97, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, será realizado pelo Pregoeiro consulta junto aos Portais na Internet de
Governos (SICAF, STC/GDF e CEIS/CGU) e no CNJ (condenações cíveis por atos de Impropriedade Administra�va) e nos endereços eletrônicos a seguir
relacionados, sem prejuízo da verificação por outros meios:

a) no portal da Transparência do Distrito Federal (h�p://www.transparencia.df.gov.br);

b) no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS/CGU, disponível no Portal da Transparência (h�p://www.portaldatransparencia.gov.br).

9.5. O Pregoeiro poderá consultar sí�os oficiais de órgãos e en�dades emissores de cer�dões se necessário, para verificar as condições de habilitação das
licitantes, no entanto, não se responsabilizará pela possível indisponibilidade desses sistemas, quando da consulta no julgamento da habilitação, sendo de inteira
responsabilidade da licitante a comprovação de sua habilitação. A verificação em sí�os oficiais de órgãos e en�dades emissores de cer�dões cons�tui meio legal
de prova.

9.6. Os documentos necessários à habilitação, quando enviados ao pregoeiro, deverão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia
auten�cada por cartório ou mediante cotejo das cópias com os originais pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio ou publicação em órgão de imprensa
oficial.

9.7. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente
só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.

9.8. Para os efeitos desta licitação, considera-se sede a matriz ou o único estabelecimento comercial, industrial e de prestação de serviços da empresa.

9.9. Em todas as hipóteses referidas nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 deste Edital, não serão aceitos protocolos, tampouco documentos com prazo de validade vencido.

9.10. Quando o documento e/ou cer�dões apresentados não informarem a sua validade deverão estar datados dos úl�mos 90 (noventa) dias, exceto quanto aos
documentos de qualificação técnica e de qualificação econômica financeira.

9.11. A empresa que não enviar a documentação de habilitação quando solicitado pelo(a) pregoeiro(a), ou que não protocolar sua proposta de preço, bem como
a documentação de habilitação no prazo estabelecido neste Edital será inabilitada e estará sujeita às penalidades previstas no Decreto nº 26.851/2006 e
alterações posteriores.

10. DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Pregão, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto 26.851, de 23 de
maio de 2006, e alterações posteriores, que regula aplicação de sanções administra�vas das Leis Federais nº 8.666/1993 e 10520/2002 no âmbito da
Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal. (Anexo XI).

10.2. A aplicação das sanções de natureza pecuniárias e restri�vas de direito pelo cumprimento das normas previstas neste edital e dos contratos dele
decorrentes, bem como pela prá�ca das condutas �pificadas nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e ar�go 7º da Lei 10.520/2002, também obedecerão às
prescrições do Decreto 26.851/2006 e alterações posteriores.

10.3. O atraso injus�ficado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 
10.3.1. A multa, aplicada após regular processo administra�vo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando
for o caso, cobrada judicialmente.

10.4. Em caso de rescisão mo�vada pelo art. 77 da Lei nº 8.666/93, a Administração poderá inves�r-se na posse de bens, alienar coisas, promover contratações
para conclusão ou aperfeiçoamento dos serviços.

11. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

http://www.transparencia.df.gov.br/
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11.1. Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações referentes ao edital deverão ser enviados, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eletrônico licitacaobb.secult@gmail.com.

11.1.1. A impugnação não possui efeito suspensivo.

11.1.2. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser mo�vada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

11.1.3. Caberá ao pregoeiro, que poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência, parte integrante do edital,
decidir sobre a impugnação e/ou pedido de esclarecimento no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação e/ou do pedido de
esclarecimento.

11.1.4. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta de preços, será definida e publicada nova data para
realização do certame.

11.3. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro através do site www.licitacoes-e.com.br, no link correspondente a este Edital, ficando
todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro.

11.3.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os par�cipantes e a administração.

11.4. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e mo�vadamente a intenção de recorrer, devendo registrar sua intenção em campo
próprio disponibilizado no sistema no ícone “Recurso” no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, devendo o interessado, no prazo de 3 (três) dias, apresentar as
razões do recurso, no protocolo da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria�va do Distrito Federal, na SCN – Via N2 – Anexo do Teatro Nacional Claudio
Santoro - CEP 70.070-200 – BRASÍLIA - DF. A apresentação de contrarrazões dos demais licitantes ocorrerá no prazo de até 03 (três) dias úteis após o prazo do
recorrente.

11.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insusce�veis de aproveitamento.

11.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria�va do Distrito Federal –
na SCN Via N2 Anexo do Teatro Nacional Claudio Santoro – Brasília/DF.

11.7. A falta de manifestação imediata e mo�vada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão do pregão, implicará decadência do direito da
licitante de recorrer, podendo o (a) pregoeiro (a) adjudicar os objetos à(s) vencedora(s).

11.8. Caberá ao (à) Pregoeiro (a) receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e ao Subsecretário de Administração Geral da
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria�va do Distrito Federal a decisão final sobre os recursos contra atos do (a) Pregoeiro (a).

11.9. Manifestada a intenção de interpor recurso, ficarão os demais licitantes in�mados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que
começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

11.10. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Secretário de Estado de Cultura e Economia Cria�va procederá à
homologação do certame.

11.10.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo estabelecido no edital.

11.10.2. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, outro
licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas.

12. DO CONTRATO

12.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a par�r da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso II, da lei 8.666/93).

12.2. Será obrigatório o Termo de Contrato nos casos previstos na Lei nº 8.666/93, sempre que houverem obrigações futuras, podendo ser subs�tuído pela Nota
de Empenho, ou instrumento equivalente, nos termos do § 4º, do art. 62 da Lei nº 8.666/93, quando a interessada será convocada para assinar o respec�vo
instrumento, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e
alterações subsequentes.

12.2.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar
documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não man�ver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garan�do o direito à ampla defesa, ficará impedido de
licitar e de contratar com a Administração do Distrito Federal, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.

12.3. Por ocasião da celebração do contrato, será exigido da licitante vencedora a prestação de uma das seguintes garan�as:

I - caução em dinheiro, ou em �tulos da dívida pública, devendo estes ter sido emi�dos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
(redação dada pela Lei n° 11.079/2004).

II - seguro-garan�a; ou,

III- fiança bancária.

12.3.1. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garan�a acima, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato (Lei nº 8.666/1993,
art. 56, parágrafo 2º).

12.3.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por ins�tuição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle,
não par�cipem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos bene�cios do ar�go 827, do Código Civil
de 2002.

12.3.3. Toda e qualquer garan�a prestada pela licitante vencedora:

a) Somente poderá ser levantada após a ex�nção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;

b) Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser u�lizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações
contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da
no�ficação regularmente expedida, a garan�a deverá ser recons�tuída;

c) Ficará re�da no caso de rescisão contratual, até defini�va solução das pendências administra�vas ou judiciais.

12.3.4. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garan�a exigida será considerada recusa injus�ficada em assinar o Contrato,
implicando na imediata anulação da N.E (nota de empenho) emi�da.

12.4. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis contados a par�r da in�mação do adjudicatário, podendo ser prorrogado uma vez por
igual período, desde que ocorra mo�vo jus�ficado e aceito pela Administração.

12.5. A recusa em assinar o contrato sem mo�vo jus�ficado, devidamente aceito pela Administração, implicará nas Sanções cabíveis à espécie, bem como na
aplicação das prescrições insculpidas no art. 7° da Lei nº 10.520/02.

12.6. Por ocasião da assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as
quais deverão ser man�das pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços, sob pena de rescisão do contrato e da execução de
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garan�a para ressarcimento ao erário, além das penalidades já previstas em lei (arts. 55, inciso XIII, 78, inciso I, 80, inciso III, e 87 da Lei nº 8.666/1993);

12.7. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus Anexos e a proposta apresentada pela licitante vencedora.

12.8. O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos es�pulados no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

12.9. Incumbirá à contratante providenciar a publicação resumida do instrumento do contrato e de seus eventuais termos adi�vos, no Diário Oficial do Distrito
Federal.

12.10. O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no ar�go 78 com os desdobramentos dos ar�gos 79 e 80, todos da Lei nº 8.666/1993.

12.11. É expressamente proibido o uso de mão de obra infan�l na prestação dos serviços objeto desta licitação, nos termos da Lei Distrital nº 5.061/2013, sob
pena de rescisão do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

12.12. Cons�tuem obrigações da CONTRATADA e CONTRATANTE as exigências dispostas no Termo de Referência - Anexo I do edital.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato/Nota de Empenho oriundo deste Edital será dirigido à autoridade responsável por sua emissão, a quem
caberá o deferimento ou não do pedido.

13.2. Quando ocorrer discordância ou inversão de numeração de itens, poderá o(a) pregoeiro(a), fazer as correções que julgar necessárias para o seu
aproveitamento, no interesse da Administração.

13.3. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da licitante que for declarada inidônea na área da
Administração Pública.

13.4. Ao Secretário de Estado de Cultura e Economia Cria�va do Distrito Federal fica reservado o direito de revogar a licitação por razões de interesse público,
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, e o dever de anulá-la por ilegalidade, de o�cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, nos termos do ar�go 49 da Lei nº 8.666/1993.

13.5. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou ex�ntos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso (Lei nº
8.666/1993, art. 65, § 5º).

13.6. A contratada poderá, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte dos serviços propostos até o
limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, conforme previsto no ar�go 72 da Lei nº 8.666/93, conforme disposto no item 18 do Termo
de Referência (Anexo I).

13.7. O foro para dirimir questões rela�vas ao presente Edital será o de Brasília – DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13.8. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo(a) Pregoeiro(a), no endereço mencionado no preâmbulo, ou através do fone 61-3325-
6262 ou e-mail: licitacaobb.secult@gmail.com.

13.9. Nos termos da Lei Distrital nº 5.448/2015, fica proibido o uso ou emprego de conteúdo discriminatório, podendo sua u�lização ensejar a rescisão do
Contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, que:

I - Incen�ve a violência;

II - Seja discriminatório contra a mulher, assim entendidos quaisquer conteúdos que diminuam, mesmo que de forma indireta, metafórica ou por analogias, a
capacidade labora�va, intelectual ou qualquer outra esfera de vida da mulher;

III - Incen�ve a violência contra a mulher, seja por apologia a quaisquer �pos de violência domés�ca �pificadas pela Lei Maria da Penha, ou ainda violência
sexuais, ins�tucionais, ou qualquer violência fundada na condição de mulher;

IV - Exponha a mulher a constrangimento ou incen�ve ou explore o corpo da mulher de forma obje�ficada;

V - Seja homofóbico, racista e sexista;

VI - Incen�ve a violência contra as mulheres de povos e comunidades tradicionais, negras, indígenas, ciganas, quilombos, transexuais, traves�s e transgênero;
por orientação sexual e de gênero e por crença;

VII - Represente qualquer �po de discriminação, especialmente voltados contra minorias em condições de vulnerabilidade.

13.10. O aviso de licitação e o resultado de julgamento do certame serão publicados no Diário Oficial do Distrito Federal, e no Diário Oficial da União quando se
tratar recursos de repasse da União.

13.11. 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 Administração.

13.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observado os princípios da isonomia e do interesse público.

13.13. A licitante vencedora fica obrigada a respeitar os termos es�pulados na Lei distrital 5.757/2016, que criou o Programa de Estratégias para inserção de
dependentes químicos no mercado de trabalho.

13.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

13.15. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060 (Decreto nº
34.031/2012).

13.16. Cons�tuem anexos deste Edital:

1. Anexo I – Termo de Referência;

2. Anexo II – Planilha es�ma�va de preços;

3. Anexo III - Minuta do Contrato;

4. Anexo IV – Declaração de não empregar menor;

5. Anexo V - Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade;

6. Anexo VI– Declaração de ME e EPP;

7. Anexo VII – Declaração de Superveniência de Fatos de Impedi�vos;

8. Anexo VIII – Declaração de Não Ocorrência de Nepo�smo;

9. Anexo IX – Declaração de que atende requisitos de Sustentabilidade;

10. Anexo X – Declaração de não ocorrência de Vedações (Lei 8.666/93 e Dec. 39.860/2019);

11. Anexo XI – Decreto 26.851/2006;
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Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021

LUIZ CLAUDIO ALVES DE SOUSA

Pregoeiro

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SECEC

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial, com fornecimento de peças, equipamentos,
materiais e mão de obra, sob demanda, na forma estabelecida nas planilhas não desoneradas do catálogo de composições e insumos
diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil - SINAPI, referente a unidade da federação do Distrito
Federal (Brasília/DF), conforme condições e especificações constantes neste Termo de Referência e seus Anexos.

1. O presente objeto abrange os imóveis sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria�va do DF.

 

2. JUSTIFICATIVA

2. A contratação dos serviços de manutenção predial, dentro dos parâmetros e ro�nas estabelecidos neste Termo de Referência, é necessária, pois
permite funcionalidade e segurança às instalações �sicas das edificações. 

2. A SECEC/DF u�liza vários sistemas, máquinas e equipamentos que apresentam elevada complexidade e que, por isso, exigem conhecimentos
técnicos especializados em engenharia e manutenção predial, de forma a garan�r seu perfeito funcionamento. Entre estes sistemas, as instalações
prediais elétricas, hidráulicas, sanitárias e outras no mesmo nível de complexidade devem ser inspecionadas periodicamente para garan�r
segurança e conforto aos usuários, mantendo um adequado padrão operacional. A falta de manutenção predial preven�va, principalmente nas
instalações mais an�gas, pode levar ao colapso os sistemas vitais ao desempenho das a�vidades desenvolvidas pelo Órgão. 

2. Além da necessidade de constante manutenção preven�va, tais sistemas e equipamentos necessitam, com frequência, de manutenção corre�va,
para garan�r o perfeito funcionamento. 

2. Ademais, a constante ampliação das a�vidades desta Secretaria impõe a necessidade de adequações e ampliações nos sistemas citados, de forma a
atender à demanda dos ambientes de trabalho, como, por exemplo, a instalação de novas luminárias, aparelhos de ar condicionado, pontos
elétricos e de rede de computadores. 

2. Considerando que a SECEC/DF não dispõe em seu quadro funcional de pessoal específico para execução ro�neira dos serviços descritos, jus�fica-se
a contratação da prestação dos serviços visando à execução das a�vidades de manutenção – preven�va, corre�va e predi�va – sob demanda,
prezando pela economicidade dos inves�mentos, a segurança das instalações, proporcionando conforto e segurança e atra�vidade aos usuários. 

2. O modelo de contratação para o objeto deste Termo de Referência, pela tabela SINAPI, apresenta-se bem completo com especificações e
composições dos serviços bem claras, tendo em vista que fornece preços de insumos e mão de obra, com atualização mensal, para todas as capitais
do país. Portanto, não se considera razoável que se exija desta ins�tuição o detalhamento, em edital, das centenas de milhares de itens u�lizados
em serviço de reparo ou conserto, quando se sabe antecipadamente que apenas algumas delas serão u�lizadas com certa frequência; outras,
provavelmente não serão exigidas durante a vigência do contrato. 

2. Assim sendo, a SECEC/DF, quando necessário, poderá solicitar a execução do contrato baseando-se em qualquer serviço especificado na Tabela
SINAPI, desde que atenda a sua necessidade.

2. Ademais, a contratação cons�tui-se na alterna�va mais eficiente e eficaz, visando à tarefa de zelar pelo patrimônio público.

2. O principal bene�cio é a conservação/manutenção das instalações prediais, reduzindo o custo de manutenções corre�vas de grande monta
resultante da falta de manutenção e garan�a de segurança.

2. O TCU, por meio do Acórdão nº 1.620/10, já se manifestou favorável acerca da realização de única licitação para a contratação de mesma natureza,
ainda que em locais diversos quando os potenciais interessados forem os mesmos. Assim sendo, de acordo com inúmeras decisões do TCU, o
agrupamento em lote(s) de itens a serem adquiridos na modalidade Pregão, desde que possuam mesma natureza e que guardem relação entre si é
per�nente, uma vez que trazem vantagens de eficiência operacionais e econômicas para a Administração, pois além de gerar economia de escala,
deve-se analisar a capacidade e as necessidades administra�vas e operacionais referentes ao conjunto das demandas solicitadas.

2. Além disso, a licitação será por lote único, sendo contratado um único fornecedor, uma vez que se pode considerar que um único fornecedor
diminui o custo administra�vo de gerenciamento de todo o processo de contratação: fornecimento, acompanhamento e garan�as dos serviços. O
aumento da eficiência administra�va do setor público passa pela o�mização do gerenciamento de seus contratos de fornecimento. Essa eficiência
administra�va também é de estrutura cons�tucional e deve ser buscada pela administração pública, nas linhas do Acórdão TCU 861/2013-P.

 

3. DO USO DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI

3. Desde a edição da Lei nº 10.524/2002 (Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2003), o SINAPI passou a ser o balizador oficial da
razoabilidade dos custos das obras públicas executadas com recursos dos orçamentos da União. Com isso pretende-se buscar:

1. Maior transparência com base nos preços amplamente u�lizados na administração pública;

2. Maior controle dos custos, porque os apontamentos serão em sistema informa�zado de domínio do órgão demandante;

3. Maior confiabilidade, porque as vistorias serão realizadas por engenheiro da empresa contratada e um profissional da SECEC/DF;

4. Menores custos, porque será u�lizada tabela de preços reconhecida no mercado;

5. Maior consolidação das apropriações de despesas porque serão lançadas em sistema informa�zado.

3. Adotaremos a metodologia de execução e fiscalização do contrato de manutenção, com preços unitários publicados periodicamente pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI da Caixa Econômica Federal, conforme determina a Lei Distrital nº 5.695 de 02
de agosto de 2016 e suas alterações.



Art. 44. Os preços de referência para licitações de obras a serem custeados com recursos do Distrito Federal devem ser definidos a par�r de custos unitários dos
itens previstos no projeto menores ou iguais a mediana dos seus correspondentes no Sistema de Custos de Obras Rodoviárias (SICRO) e no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

3. O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), man�do e atualizado pela Caixa Econômica Federal é uma ferramenta
consul�va que auxilia na elaboração e análise de es�ma�vas e orçamentos, planejamento de inves�mentos e avaliação de contratos em obras públicas.

3. Diante dos fatos apresentados, a solução escolhida para a contratação encontra respaldo no Decreto Distrital n.º 39.978, de 25/07/2019, não sendo objeto
de vedação do ar�go 3º:

I - que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento ins�tucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle;

II - que sejam considerados estratégicos para o órgão ou a en�dade, cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e
tecnologias;

III - que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção; e

IV - que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da en�dade, exceto: 

a) os serviços técnicos profissionais especializados de que trata o art. 13 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

b) quando se tratar de cargo ex�nto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.

3.5. Além dos mo�vos acima elencados a presente contratação visa atender à recomendação con�da na Decisão n.º 6.300/2012 – TCDF:

IV. recomendar ao Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal, com a finalidade de observar os ditames do art. 45 da Lei Complementar n.° 101/00, a adoção de
medidas necessárias a alocação de recursos suficientes para: a) as a�vidades de manutenção de bens públicos, privilegiando a manutenção ro�neira e a
planejada, de forma a minimizar a realização de intervenções não planejadas; (grifo nosso)

 Complementa-se ainda as disposições do Decreto Distrital nº 39.537/2018, que Ins�tui o Plano de Implementação das Ações de Manutenção do Patrimônio do
Distrito Federal, no âmbito dos órgãos e en�dades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.

Art. 4º São obje�vos do PAMP-DF:

VIII - fomentar a cultura de segurança e qualidade no uso da capacidade funcional das edificações, bem como o controle da qualidade ambiental, acessibilidade
e uso racional do imóvel;

 

4. DAS DEFINIÇÕES

Contratada: empresa proponente vencedora do certame licitação com a qual se assinou contrato.

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, calculado mensalmente pelo IBGE através de convênio com a Caixa Econômica
Federal que tem como obje�vo a produção de informações de custos e índices de forma sistema�zada e com abrangência nacional, visando a elaboração e
avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.

SICRO: é uma ferramenta criada e aperfeiçoada pelo DNIT para manter atualizada a definição de custos, apta para estabelecer os melhores parâmetros para
referenciar a elaboração dos orçamentos de projetos rodoviários e licitação de obras. A ferramenta possui 6.060 composições de preços, nas quais estão
incluídas composições dos modais aquaviário e ferroviário: são 893 composições de custos de hidrovias (dragagem e molhes) e 352 de superestrutura
ferroviária.

PINI: Base de dados para orçamentos e compara�vos de custos, u�lizando a Tabela de Composições e Preços para Orçamentos (TCPO).

ORSE: Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe.

Termo de Referência: peça que descreve a prestação dos serviços, que contém os elementos técnicos capazes de propiciar a avaliação do custo, pela
administração, com a contratação e os elementos necessários e suficientes a serem adotados pela CONTRATADA.

Manutenção: conjunto de a�vidades que visam assegurar capacidade plena e condições de funcionamento con�nuo, seguro e confiável dos equipamentos,
sistemas e instalações, preservando-lhes as caracterís�cas e o desempenho. Pode ser: preven�va e corre�va.

Manutenção Preven�va: Serviços de caráter permanente, que obedecem a uma programação previamente estabelecida, apresentada em cronograma �sico
devidamente aprovado pela Fiscalização, cujas etapas são cumpridas obedecendo a uma periodicidade pré-determinada e envolve programas de inspeção,
reformas, reparos, entre outros.

Manutenção Corre�va: Serviços esporádicos, ausentes de programação prévia, a serem executados em caráter eventual e/ou especial, devidamente apontado
pela Fiscalização e aprovado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria�va do DF.

Ordem de Serviço: é o documento u�lizado pela Administração para a solicitação, acompanhamento e controle de tarefas rela�vas à execução do contrato de
prestação de serviços, que deverá estabelecer quan�dades es�madas, prazos e custos da a�vidade a ser executada, e possibilitar a verificação da conformidade
do serviço executado com o solicitado.

Bene�cio e Despesas Indiretas (BDI): A taxa de Bene�cio e despesas indiretas é a margem de acréscimo que se deve aplicar sobre o custo direto para incluir as
despesas indiretas e o bene�cio da empresa na composição do preço da obra.

 

5. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

5. A contratação dos serviços obedecerá ao disposto no Decreto federal nº 10.024/2019 (pregão eletrônico) recepcionado pelo Decreto 40.205 de
30 de outubro de 2019, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas alterações
subsequentes., bem como demais norma�vos constantes no Instrumento Convocatório.

5. Quanto à formação do preço es�mado para a presente contratação, aplicam-se as disposições da Lei Distrital nº 5.525/2015, regulamentada
pelo Decreto Distrital nº 39.453/2018.

 

6. DAS NORMAS E LEGISLAÇÕES APLICADAS

6. A empresa contratada deverá executar os serviços com as especificações e Normas Técnicas Brasileiras e as instruções dos fabricantes dos
equipamentos u�lizados.

6. Os materiais empregados e os serviços executados, de manutenção, deverão obedecer a todas as normas a�nentes ao objeto do contrato,
existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

1. Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário;

2. Normas da ABNT;



3. Manual de Obras Públicas – Edificações – Prá�cas da SEAP/SLTI;

4. Normas das concessionárias de serviços públicos;

5. Legislação de acessibilidade (NBR 9050) e as per�nentes ao fim a que se des�na a manutenção; e 

6. Legislações correlatas.

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO COMUM

7. O Objeto desta licitação se enquadra nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei Federal nº 10.520, de 2002, acolhida no Distrito Federal pelo
Decreto nº 23.460/2002, por se tratar de serviço comum, com caracterís�cas e especificações usuais de mercado;

7. Embora a Lei do Pregão nos forneça um conceito do �po aberto sobre o que seja comum, após analisar três aspectos, quais sejam:

1. A possibilidade de padronizar o objeto por meio de critérios obje�vos de desempenho e qualidade comuns no mercado correspondente;

2. Disponibilidade no mercado destes materiais; e

3. Verificado se as especificações adotadas eram usuais neste mesmo mercado;

7. Com a leitura dos disposi�vo mencionados é possível concluir que, o serviço de manutenção predial é fornecido de forma ampla no mercado, sendo
que não há necessidade de qualquer inovação ou modificação por parte da administração pública ao contratar o serviço. Assim, a hipótese configura
um serviço comum, com caracterís�cas e especificações usuais de mercado nos termos expostos.

 

8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

8. A licitante deverá respeitar os percentuais es�mados neste Termo de Referência para a composição de sua proposta, sendo eles mínimo de  27,42%
(vinte e sete vírgula quarenta e dois por cento) de desconto a ser aplicado sobre o valor anual es�mado do Contrato e máximo de 24.00% (vinte e
quatro vírgula zero por centro) para o BDI, aplicado sobre os valores considerados nas Tabelas SINAPI não desonerada, em atenção ao art. 45,
§1, inc. I, da Lei n° 8.666/1993.  

8. Mediante pesquisas descriminada na planilha de preços SEI (74402904 )(74389755), fica estabelecido BDI máximo de 24,00 %,  obedecendo limite
estabelecido  pelo ACORDÂO Nº 2622/2013- TCU-Plenário.

8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências con�das neste Termo de Referência e/ou Edital, bem como
aquelas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado, em consonância com o disposto
no art. 48, inciso II, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/1993.

 

9. DO INÍCIO E DOS LOCAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

9. Os serviços de manutenção serão solicitados sob demanda a par�r do recebimento da Ordem de Serviço, pela comissão executora do contrato,
conforme necessidades da Contratante, conforme as etapas descritas no subitem 10.5.

9. Os serviços serão prestados nas unidades relacionadas na Lista de Endereços do subitem 10.5 deste Termo de Referência, que poderão sofrer
alterações conforme necessidade da Contratante.

9. A Contratada deverá acatar uma eventual mudança de endereço de qualquer das unidades relacionadas no subitem 10.5 deste Termo de Referência,
bem como de futuras/novas instalações de responsabilidade da Contratante, conforme oportunidade e conveniência da Administração Pública.

9. Em caso de eventual transferência de �tularidade dos imóveis elencados no subitem 10.5 deste Termo de Referência, os serviços de manutenção
predial deixarão de ser contemplados pela Contratante.

9. Os serviços serão executados nos locais descriminados na planilha a seguir e demais  edificações localizadas no Distrito Federal, cuja
responsabilidade quanto à conservação e manutenção ficarem sob responsabilidade desta Secretaria. 

ITEM LOCAL ENDEREÇO Área/m2

01 Ed. Sede SEC SCTN VIA N2 – Anexo TNCS
64.900

02 Teatro Nacional Claudio Santoro SCTN Ed. Sede TNCS.

03 Cine Brasília EQS 106/107 – Plano Piloto 8.500

04 Conjunto Cultural 3 Poderes (Panteão – Museu da Cidade – Espaço Lucio Costa – Pira da
liberdade) Praça dos Três Poderes 10.970

05 Espaço Cultural Renato Russo/Rádio Cultura CRS 508, Bloco A. 4.100

06 Museu Cate�nho BR 040 – Km 0 - Trevo do Gama 40.950

07 Museu Vivo da Memória Candanga Via EPIA Sul SMPS – Lote D – N. Bandeirante. 131.335

08 Memorial dos Povos Indígenas Praça do Buri� – Frente ao MJKO 2.990

09 Biblioteca Pública 512 Sul EQS 512/513 Sul 600

10 Casa do Cantador QNN 32 AE – Ceilândia Sul 5.000

11 Concha Acús�ca SRPN – Vila Planalto 8.400

12 Centro de Danças do DF SAN Q. 01 – Lote E 2.330

13 Polo de Cinema e Vídeo Grande Otelo DF 330 – KM 04 – Sobradinho 70.000

14 Complexo Cultural da República (Biblioteca Nacional – Museu Nacional e Restaurante) SCTS – Ed. Sede Complexo Cultural da
República 80.000



15 Museu de Arte de Brasília SHTN Trecho I Projeto Orla III 4.800

16 Complexo Cultural de Planal�na SETOR ADMINISTRATIVO VIA WL 02 LOTE 02 8.500

17 Complexo Cultural de Samambaia Quadra 301, conjunto 05, Samambaia-DF 1.975

18 Espaço Cultural Oscar Niemeyer Praça dos 3 Poderes, Área J 1.000

19 Complexo Funarte (Espaço Cassia Eller, Espaço Plinio Marcos e Espaço Fayga Strower) Setor de Divulgação Cultural lotes 01, 02 e
07 4250

20 Terreno Vazio Setor de Divulgação Cultural, lote 12 1225

21 Cine Itapoã do Gama Setor Leste, Praça 01, AE 01, Gama-DF 1300

22 Centro de Convivência do Idoso QS 26, AE, Lote 01 - Riacho Fundo II 4.000

23 Outros Locais que a SECEC passe a ocupar   

 

10. DA DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

10. O período para a execução dos serviços será, em regra, de segunda a sexta-feira das 8h às 18h. Contudo, considerando a natureza do serviço ou
impossibilidade de executá-los no período mencionado, a critério do gestor do contrato, os mesmos deverão ocorrer nos finais de semana, feriados
ou período noturno.

10. A execução dos serviços de correção rela�vos a cada Ordem de Serviço será acompanhada pelo executor do contrato.

10. Os serviços realizados que impliquem em ônus extra para a Contratante e que não tenham sido autorizados e aprovados, serão desconsiderados
para fins de pagamento, não cabendo à Contratada qualquer alegação em contrário.

10. A fiscalização vistoriará os locais de serviço em conjunto com a Contratada previamente à autorização da emissão da Ordem de Serviço.

10. Anterior à emissão da Ordem de Serviço, a Contratada deverá, para fins de avaliação dos custos, apresentar os seguintes documentos:

1. Memorial descri�vo dos serviços (com fotos) e memória de cálculo dos quan�ta�vos;

2. Planilha de orçamento com fontes de custos baseada no SINAPI onerada;

3. Planilha com as composições analí�cas de fontes não SINAPI, se for o caso;

4. Cronograma �sico e cronograma �sico-financeiro;

5. Prazo de execução.

10. A execução dos serviços será iniciada com a emissão da Ordem de Serviço, conforme modelo apresentado no Anexo II, cuja solicitação observará as
seguintes etapas:

1. Diagnós�co;

2. Orçamentação;

3. Aprovação;

4. Emissão da Ordem de Serviço;

5. Execução;

6. Recebimento do Serviço.

10. A Ordem de Serviço será emi�da com os dados básicos da contratação e, na execução, o servidor da Contratante que acompanhar os serviços
deverá anotar o nome do responsável técnico pela execução dos serviços, a data da realização, o tempo u�lizado para a execução computados
desde o início dos serviços até a comunicação de serviço concluído feita pelo responsável da equipe, observações que julgar relevantes e o
recebimento provisório quando do término dos serviços da Ordem de Serviço.

10. Toda e qualquer fonte de dados ou sistema a ser u�lizado para a execução do serviço contratado deverá ser subme�do à aprovação da Contratante.

10. Uma vez apurados os serviços a serem executados originados pela constatação de anormalidade por demanda direta das unidades dos
demandantes envolvidos, a empresa Contratada deverá elaborar planilha com itens constantes da Tabela SINAPI de insumos e/ou serviços.

1. A Tabela SINAPI a ser considerada para a execução dos serviços é a Não Desonerada, referente a unidade da federação do Distrito Federal
(Brasília/DF), no preço fixado a contar da data de apresentação da proposta com a incidência do percentual de desconto es�mado no Item 23,
deste Termo de Referência;

2. Para o caso do material ou serviço não constar na tabela SINAPI, poderá a Contratada u�lizar-se dos sistemas de cotação de PINI, ORSE ou
SICRO. Caso não seja encontrado deverá apresentar três cotações e conceder o mesmo desconto da proposta orçamentária.

10. As referidas planilhas, uma vez aprovadas, originarão as Ordens de Serviço para serviços eventuais corre�vos só poderão ser consideradas atendidas
após o aceite formal da Contratante e o carimbo e assinatura do engenheiro ou arquiteto responsável pela empresa Contratada.

10. Cumpridas as etapas dos subitens anteriores, as Ordens de Serviço serão encaminhadas de imediato à empresa Contratada para faturamento.

10. A Contratante poderá recusar o orçamento, pedir sua revisão ou aceitá-lo parcialmente, comprometendo-se a Contratada a executar ou fornecer o
que for aprovado.

10. A Contratante poderá propor a u�lização de materiais, peças e acessórios existentes em seu almoxarifado ou depósitos, ou então fornecer
materiais, peças e acessórios às suas expensas, re�rando-se dessa forma os insumos das composições de serviços a serem aplicadas, sem que
isso altere o valor do ÍNDICE DE DESCONTO ofertado.

10. A Contratada deverá providenciar composição mínima para a equipe de manutenção de maneira a atender as necessidades de execução dos
serviços previstos na Ordem de Serviço, de maneira rápida e eficiente, procurando sempre realizar os serviços no menor tempo possível e de
preferência dentro de um mesmo turno de trabalho.

10. Quaisquer outros serviços e matérias não descritos nas tabelas, mas necessários, serão pagos mediante verificação prévia pela Contratada quanto à
compa�bilidade dos preços com os pra�cados no mercado e, ainda, sendo aplicado o percentual de desconto ofertado pela Contratada.

10. As instalações e/ou peças que apresentarem defeitos ou problemas técnicos deverão ser subs�tuídos por materiais novos, de configuração original
ou superior, mediante a aprovação do executor do contrato.



10. Os serviços eventuais nas edificações e instalações prediais se caracterizam por modificações introduzidas nas configurações existentes por conta
das alterações e supressões solicitadas pelo Contratante.

10. Os serviços de correção só poderão ser originados por consequência dos documentos oficiais oriundos das unidades da Contratante.

10. Esses serviços podem se cons�tuir em alvenaria, divisórias, concreto, escavações, gesso acartonado, vidraçaria, pintura, acabamentos e
reves�mentos, instalações telefônicas, de lógica, elétricas e hidrossanitárias, louças e metais sanitários, impermeabilizações, transporte de entulho,
serralheria, movimentação de terra, paisagismo, pá�os de estacionamento e todos os outros serviços que possam ser demandados pela
Contratante.

10. Dentre os serviços de correção encontram-se ainda as instalações de novos pontos de rede, divisórias e forros, sempre que for necessário e a fim de
o�mizar o tempo sem prejudicar o funcionamento das unidades da Contratante.

10. Os serviços de manutenção predial abrangem os seguintes �pos:

1. Serviços de demolição, remoção de esquadrias, subs�tuição de cobertura e pisos;

2. Demolição e remoção de alvenaria, esquadrias, divisórias, instalações e forros;

3. Impermeabilização de reservatórios;

4. Impermeabilização com manta bu�lica;

5. Divisórias de granito, mármore ou naval;

6. Esquadrias metálicas (ferro ou aço) e de alumínio;

7. Instalação de vidros lisos, laminados ou temperados;

8. Reves�mentos em emboço e reboco de paredes e tetos;

9. Aplicação de reves�mentos cerâmicos;

10. Aplicação de forros de gesso e acartonado;

11. Tratamento de trincas, fissuras e juntas de dilatação;

12. Cobertura de fibrocimento;

13. Rede de combate a incêndio;

14. Instalações hidráulicas em PVC ou em aço galvanizado;

15. Rede coletora de esgoto;

16. Rede de águas pluviais;

17. Rede de telefonia e interfone;

18. Rede de dados Cat. 6;

19. Instalação de aterramento e sistemas de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA;

20. Sistema de ar condicionado Split;

21. Raspagem e limpeza de terreno;

22. Meios-fios;

23. Drenagem pluvial;

24. Alambrados com tela galvanizada com aterramento;

25. Jardim e grama;

26. Pintura;

27. Pintura de sinalização;

28. Forro de climatex;

29. Manta asfál�ca;

30. Cobertura metálica;

31. Ar condicionado de parede, janela e central ou subs�tuir por: Aparelhos e Sistemas de Ar Condicionado;

32. Poda de árvores.

10. A empresa Contratada executará todos e quaisquer serviços inerentes a alvenaria, bombeiro hidráulico, eletricista, técnico de rede e telefonia,
marcenaria ou carpintaria, pintura, serralheria, vidraçaria, paisagismo e jardinagem, e demais serviços per�nentes a manutenção predial, conforme
as necessidades registradas por meio de Ordem de serviço de serviços eventuais de correção, exceto quando se tratar de urgências ou emergências,
devendo ser a Ordem de serviço ser registrada posteriormente.

10. Basicamente são os seguintes os serviços a serem executados:

1. Alvenaria: todos e quaisquer serviços de pedreiro na recuperação, adequação, demolição, fechamento, com por exemplo: �jolos, concreto,
estrutura, meio-fio, reves�mentos, pisos, calçadas, granitos, mármores, caixas de passagem, canaletas, muros, pilares, vigas,
impermeabilizações, escavações de vala, etc. e demais serviços inerentes.

2. Impermeabilização de lajes de cobertura: reparo de laje com manta asfál�ca em monocamada de 4 mm, APP estruturada com tecido de
poliéster, acabamento PP (polie�leno propileno) reves�da com alumínio, estruturada com poliéster.

3. Instalações hidráulicas: todos e quaisquer serviços de bombeiro hidráulico nas redes de água, esgoto e incêndio através da recuperação,
adequação, modificação, por bombas e equipamentos de recalque, de elevação e pneumá�cas, hidrantes completos, mangueiras, quadros de
detecção, central de alarme, alarme sonoro, ex�ntores de incêndio, válvulas, equipamentos de medição, detectores, tubos, sprinklers,
conexões e sinalização.

4. Instalações elétricas: instalação de estações de trabalho (rede estabilizada) de novos circuitos, de tomadas de uso geral e de uso específico, ar
condicionado, impressoras, e equipamentos elétricos, interruptores simples ou three-way, luminárias, reatores, quadros elétricos, iluminação
de emergência, protetores de surto e banco de capacitores, calhas, dutos e canaletas.

5. Serviços de rede e telefonia: instalação de cabeamento telefônico, tomadas, cabos diversos, equipamentos de telecomunicação, cabeamento
mais próximo até a sala através de eletrocalha existente, instalar condulete seal-tube até a divisória, e canaleta em PVC até a tomada
telefônica padrão TELEBRAS, executar novos circuitos lógicos, fibra ó�ca e cer�ficação de cabeamento lógico, fusão nos cabos de fibra ó�ca
com conectores, seguindo normas técnicas, conectores macho e fêmea, conectorização seguindo as normas, iden�ficação de novo cabo nas
duas extremidades e no rack u�lizando e�queta.



6. Marcenaria/carpintaria: todos e quaisquer serviços de marcenaria ou carpintaria na recuperação, adaptação, modificação e confecção, por
exemplo: divisórias, alisares, portas, batentes, esquadrias, estrutura de telhado, pra�cáveis, arquibancadas, tablados, forros de madeira, cabos
de ferramentas, etc., confeccionados em compensado, madeira maciça, aglomerados, MDF, etc., incluindo acabamentos com vernizes,
poliéster, laca, laminados, Fórmica ™, pá�na, laqueado, seladora, etc. e demais serviços inerentes.

7. Pintura: Todos e quaisquer serviços de pintura na recuperação, adaptação, modificação e confecção, por exemplo: paredes diversas,
estruturas de concreto, meio-fio, tetos, portas, esquadrias, brises, equipamentos em geral, incluindo emassamento de paredes, tetos, portas e
outros serviços necessários ao perfeito acabamento de todo e qualquer �po de pintura, inclusive eletrostá�ca e demais serviços inerentes,
devendo antes, recuperar as partes danificadas.

8. Serralheria: Todos e quaisquer serviços de serralheria na manutenção, recuperação, adaptação, modificação e confecção, como por exemplo:
todo e qualquer �po de suporte, portas, batentes, esquadrias, estruturas de telhado, estruturas metálicas em geral, pra�cáveis,
arquibancadas, forro metálico, forro de PVC, estrutura de forro de gesso, alambrados, etc., confeccionados em alumínio, ferro fundido, chapas
diversas, policarbonato, telas, fechaduras, dobradiças e ferragens em geral, molas de piso, molas aéreas, puxadores, brises e demais serviços
inerentes.

9. Vidraçaria: Todos e quaisquer serviços de vidraçaria na manutenção, recuperação, subs�tuição, adaptação, modificação e confecção, como
por exemplo: esquadrias, espelhos, box e portas, bem como manutenção, recuperação, aplicação e remoção de películas de proteção solar,
blindagem e outras de todo e qualquer �po e finalidade e demais serviços inerentes.

10. Paisagismo e jardinagem: Re�rada de mato e ervas daninhas, eliminado raízes, correção do solo, regularização, drenagem, manta de
impermeabilização an�-raiz em toda sua super�cie interna, terra vegetal livre de todos os materiais nocivos, isentas de plantas daninhas,
adubação, plan�o de arbustos altos e grama. 

10. Quando da execução dos serviços, a empresa Contratada fica obrigada a:

1. Manter as condições de segurança necessárias à execução dos serviços, bem como permi�r a u�lização eficiente e rentável dos diferentes
�pos de equipamentos;

2. Manter o local dos serviços limpo e periodicamente re�rar o entulho conforme determinação da Contratante;

3. Os materiais resultantes, tais como: argamassa, caliça e outros materiais inservíveis deverão ser removidos, obedecendo as normas legais
per�nentes e em par�cular às recomendações do órgão local responsável pela coleta de lixo.

10. Com relação à execução dos serviços corre�vos eventuais, é necessário observar que:

1. Todo e qualquer serviços em atraso, bem como aqueles que possam afetar as a�vidades normais da Contratante e ainda os determinados
pelo executor do contrato, deverão ser executados fora do expediente normal, inclusive fins de semana e feriados, sem custo adicional;

2. Um responsável técnico com CAU e/ou CREA, conforme atribuições, onde deverá coordenar com o encarregado geral o acompanhamento,
instrução, fiscalização e supervisão técnica de todas as frentes de trabalho, exigindo dos empregados qualidade, empenho, esmero e
solicitude nas suas execuções, bem como cuidar para que os locais sejam devidamente isolados e sinalizados, sem ônus adicional à
Contratante, com o obje�vo de evitar acidentes e prejuízos às instalações e/ou pessoas;

3. Um responsável técnico com CAU e/ou CREA, conforme atribuições, e o encarregado geral deverão providenciar para que as equipes
destacadas para os serviços façam suas refeições e gozem o intervalo de almoço em ambiente próprio e priva�vo, onde quer que estejam
alocados;

4. Um responsável técnico com CAU e/ou CREA, conforme atribuições, deverá apresentar ao executor do contrato “as built” das modificações
em forma de croqui, para fins de atualização das plantas das edificações;

5. A empresa Contratada deverá dispor de toda a estrutura de pessoal gerencial, administra�vo e de apoio necessário ao perfeito cumprimento
de todas as obrigações elencadas neste Termo, sem ônus adicional à Contratante;

6. A empresa Contratada deverá indicar preposto para gerenciar o cumprimento de todas as obrigações pactuadas, manter entendimentos
gerenciais e administra�vos com o executor do contrato, orientar, fiscalizar e supervisionar junto ao efe�vo o fiel cumprimento de todas as
obrigações contratuais, bem como receber correspondências do executor do contrato e/ou transmi�-las à direção da empresa contratada.

 

11. DO ACOMPANHAMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇOS

11. Os a�vos patrimoniais a serem man�dos, são os sistemas elétricos, hidrossanitários, equipamentos de ar condicionado, redes elétricas
convencionais, nobreak, grupos geradores, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, telhados e impermeabilizações, infraestrutura
interna e externa, acabamentos e conservação predial e arquitetônica e a prestação de serviços eventuais de instalações, adequações, reparos de
circuitos elétricos, pintura, serralheria, marcenaria, soldagem, esquadrias, divisórias, vidraçaria, gesso e outros componentes acessórios implícitos e
necessários ao perfeito, completo e con�nuo funcionamento das instalações, conforme discriminação constante deste Termo de Referência.

11. A par�r da data de início do contrato, a empresa Contratada deverá disponibilizar pessoal devidamente habilitado para atender a execução dos
serviços necessários por intermédio da Ordem de Serviço expedida, através de ambiente de Internet e telefone, durante o horário proposto para
atendimento. Este serviço compreende uma estrutura de suporte para acompanhamento de chamadas técnicas, bem como o acionamento e
controle de deslocamentos técnicos.

11. A descon�nuidade do funcionamento deste sistema repercute na inexistência do controle do material e mão de obra inviabilizando o ateste da
fatura mensal.

11. A Contratada deverá apresentar relatórios e históricos das Ordens de Serviços abertas e fechadas, como também, os descri�vos de soluções dadas a
cada uma das OS a cada pagamento.

11.  O levantamento dos preços dar-se-á de acordo com os valores atuais da Tabela SINAPI (úl�ma planilha divulgada) no ato da contratação, mantendo-
se o percentual de desconto oferecido no processo licitatório, considerando, prioritariamente, a base do SINAPI, referente ao Distrito Federal.

11.   Na eventualidade dos serviços ou insumos não estarem no SINAPI, serão u�lizados os bancos de dados abaixo hierarquizados:

SICRO

PINI

Informa�vo SBC

ORSE

11. Caso o serviço a ser composto não conste em nenhuma das fontes citadas, a CONTRATANTE elaborará Pesquisa de mercado do local da prestação do
serviço (com registro dos estabelecimentos e as cotações), devendo ser apurada a média entre três cotações e sobre ela aplicar o mesmo desconto
ofertado na licitação.

11. Após a contratação dos serviços deverá ser aberta ordem se serviço para iniciar a execução dos serviços.



11. A prestação dos serviços não gera vínculo emprega�cio entre os empregados da Contratada e a SECEC/DF, vedando-se qualquer relação entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

 

12. DOS PRAZOS DE ATENDIMENTO ÀS ORDENS DE SERVIÇOS

12. As Ordens de Serviços serão emi�das pela Contratante, de acordo com o grau de prioridade ou necessidade do serviço, de acordo com o seu modo
de execução ou com sua finalidade.

12. A empresa Contratada deverá iniciar em até 03 (três dias) corridos o cumprimento das Ordens de Serviço eventuais de correção demandadas pela
Contratante a contar da data de seus recebimentos.

1. Entende-se por início de atendimento a hora da comunicação formal via sistema, e-mail ou telefone.

12. As Ordens de Serviços de caráter de urgência, emergência e pequeno vulto, conforme definições dadas pelo executor do contrato, deverão
ter início de atendimento no prazo de até 02 (duas) horas, a contar do registro da chamada pela Contratante.

12. O prazo para conclusão da Ordem de Serviço será de até 03 (três) dias corridos, excetuando-se os casos de maior gravidade que deverão ser
avaliados pelo Executor do Contrato, junto aos técnicos da Contratante.

1. O prazo para conclusão definido acima poderá ser prorrogado, desde que jus�ficado e comprovada a necessidade de prorrogação perante o
Executor do Contrato.

12. Quando se tratar de serviços de maior complexidade de execução, seja por questões técnicas ou pelo volume de serviço, a empresa Contratada
deverá estabelecer e registrar de comum acordo com o executor do contrato, em cada Ordem de serviço, as datas de início e de conclusão, que só
poderá ser prorrogada em caráter excepcional, mediante prévia concordância deste.

1. O agendamento da execução desses serviços emergenciais não poderá comprometer o bom andamento das demais Ordens de Serviço em
andamento, ou seja, suas conclusões dentro dos prazos es�pulados, cabendo à empresa Contratada viabilizá-los com uso, se necessário, de
outros profissionais além do já em a�vidade, sem ônus adicional à Contratante.

12. A empresa Contratada deverá iniciar e concluir os serviços, cumprindo as datas referidas nos subitens anteriores e estabelecidas na previsão de
atendimento de cada Ordem de Serviço.

12. O atendimento para serviços corre�vos ocorrerá em dias úteis, em horário comercial, através de solicitação do sistema informa�zado e, para
solicitações fora desse horário, a empresa Contratada deverá manter um funcionário com contato telefônico fixo ou celular para atender às
solicitações emergenciais que porventura surgirem.

12. A Contratada deverá apresentar solução de atendimento eletrônico, podendo ser via email ou ferramenta �po “nuvem”, para abertura e fechamento
dos chamados com emissão das Ordem de Serviço eletronicamente, sua respec�va aprovação, ou, não, como também o acompanhamento das OS.
Qualquer custo referente a esse processo caberá a CONTRATADA, sem ônus a CONTRATANTE.

 

13. DO CRITÉRIO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

13. O recebimento e aceitação dos serviços que compõem cada Ordem de Serviço dar-se-á da seguinte forma:

1. Provisoriamente, em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação, por escrito, da conclusão dos serviços pela CONTRATADA,
após a realização de vistoria pela Fiscalização;

2. Defini�vamente, em até 20 (vinte) dias úteis contados da vistoria, mediante a lavratura de termo de aceite, que será assinado pelas partes,
para que seja configurado o recebimento defini�vo.

13. A fiscalização deverá recusar o recebimento provisório dos serviços, enquanto houver pendências, inclusive a entrega do “as built” e/ou demais
documentos necessários pela Contratada.

13. Se após o recebimento provisório for iden�ficada qualquer falha na execução, cuja responsabilidade seja atribuída à Contratada, o prazo para
efe�vação do recebimento defini�vo será interrompido, recomeçando sua contagem após o saneamento das impropriedades detectadas.

13. Os serviços somente serão considerados executados mediante o recebimento defini�vo pelo executor do contrato.

13. Os serviços que forem entregues em desacordo com o especificado/solicitado na Ordem de Serviço, deverão ser refeitos pela contratada em até 07
(sete) dias corridos e o seu descumprimento poderá acarretar sanções conforme previsto na legislação vigente. 

1. O prazo estabelecido no subitem anterior poderá ser prorrogado, desde que comprovada a necessidade de prorrogação ao Executor do
Contrato. 

13. Caso após o recebimento provisório constatar-se que os serviços possuem vícios aparentes ou redibitórios ou estão em desacordo com as
especificações ou a proposta, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanado o problema.

13. O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a Contratada de sua responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais
empregados, durante o período de garan�a previsto.

 

14. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

14. Independentemente da vigência do contrato, os serviços executados deverão ter garan�a mínima prevista no Anexo VI deste Termo de Referência,
contados do recebimento defini�vo.

14. Durante o prazo de garan�a a Contratada ficará obrigada a reparar quaisquer defeitos relacionados à má execução dos serviços objeto deste Termo
de Referência, sempre que houver solicitação e sem ônus para a Contratada.

 

15. DAS FERRAMENTAS E MÁQUINAS

15. A empresa Contratada deverá possuir todas as ferramentas e equipamentos necessários para o bom desempenho dos serviços.

15. Essas ferramentas e equipamentos ficarão sob a total responsabilidade da empresa Contratada e deverão ser man�dos em perfeito funcionamento,
recebendo as manutenções preven�vas e corre�vas necessárias sem ônus adicional.

15. As máquinas, equipamentos e ferramentas que se fizerem necessárias à execução dos serviços deste Termo serão fornecidos pela empresa
contratada sem ônus adicional à Contratada.

15. As peças, acessórios, utensílios e materiais de consumo e/ou reposição para o funcionamento e uso das ferramentas e máquinas serão de inteira
responsabilidade da empresa Contratada, sem ônus adicional para a Contratante.



 

16. DOS MATERIAIS

16. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas
quan�dades e qualidades necessárias, promovendo sua subs�tuição quando necessário.

16. Os insumos, peças, componentes e equipamentos deverão ser novos, de primeira qualidade, consagrados no mercado nacional e aprovados pelo
executor do contrato.

16. Em caso de divergência sobre a qualidade de algum insumo ofertado e considerado pela Contratante como não sendo de primeira qualidade, a
empresa Contratada deverá apresentar, se for de seu interesse, laudo técnico de laboratório credenciado pelo Ins�tuto de Metrologia e Qualidade –
INMETRO, como contraprova de boa qualidade do produto ofertado, para aprovação do material, sem ônus à Contratante.

1. Marcas e produtos consagrados no mercado nacional admitem similaridade se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e
ensaios previstos por normas técnicas e desde que previamente aceito pela Contratante.

2. A similaridade indicada refere-se ao atendimento dos requisitos e critérios mínimos de desempenhos especificados e norma�zados,
coincidência de aspectos visuais (aparência/acabamento), de materiais de composição de funcionalidade e de ergonomia. A similaridade será
avaliada pelo executor do contrato antes da efe�va u�lização do produto, mediante apresentação do material proposto pela empresa
Contratada, laudos técnicos do material, laudos técnicos compara�vos entre o produto especificado e o produto alterna�vo, emi�dos por
laboratórios, sem ônus para a Contratante.

16. No caso de não haver indicação de marca como padrão de referência, deverão ser observadas as marcas e os modelos padronizados dos materiais
instalados nas edificações da Contratante, ou, em não havendo mais no mercado (re�rada de linha de fabricação ou outro mo�vo jus�ficável)
subs�tuição por similar ou superior em qualidade.

16. A empresa Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais em tempo hábil para a execução dos serviços de acordo com os prazos
definidos em conjunto com o executor do contrato. Não será admi�da alegação de atraso pelos serviços devido ao não fornecimento tempes�vo
dos materiais pelos fornecedores.

16. Se julgar necessário, o executor poderá solicitar à empresa Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais
ou de cer�ficados de ensaios rela�vos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela
empresa contratada e executados por laboratórios aprovados pelo executor do contrato.

16. Todos os materiais, peças e sucatas originários dos serviços deverão ser apresentados ao executor do contrato, e caso este defina que esses itens
sejam inservíveis, a empresa Contratada deverá tratá-los como entulho e providenciar o descarte, sem ônus adicional para a Contratante.

16. Todos os serviços eventuais de correção serão executados e pagos de acordo com os preços da tabela SINAPI Não Desonerada, referente a unidade
da federação do Distrito Federal (Brasília/DF), que incluem material e mão de obra, acrescidos do BDI, após a elaboração de planilha competente
aprovada pela comissão executora.

 

17. DA VISTORIA

17. As empresas interessadas poderão fazer um reconhecimento nas diversas unidades antes da apresentação das propostas a fim de tomar
conhecimento sobre a extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da execução, bem como se
cer�ficarem de todos os detalhes necessários à perfeita execução dos serviços, em consonância com o entendimento do tribunal de Contas do
Distrito Federal (Decisões 1.443/2011, 3.119/2011 e 4.117/2011 do TCDF).

17. A proponente deverá apresentar, juntamente com os documentos da proposta, Declaração de Vistoria, Anexo III, se for realizada ou Declaração de
que se abstém da Vistoria, Anexo IV, e conhece todos os detalhes técnicos em relação aos diversos locais de execução do objeto.

17. As vistorias devem ser acompanhadas por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08h horas às 17h horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 3325-5367.

 

18. DA SUBCONTRATAÇÃO

18. A contratada poderá, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte dos serviços propostos
até o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, conforme previsto no ar�go 72 da Lei nº 8.666/93.

18. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, bem como pela
padronização, pela compa�bilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizar a supervisão e
coordenação das a�vidades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação.

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19. Das Obrigações Gerais:

1. Executar os serviços conforme as especificações e condições descritas neste Termo de Referência e no Instrumento Convocatório, com os
recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.

2. Responsabilizar-se civil e criminalmente por todo e qualquer danos que venham seus prepostos ou empregados causar a Contratante ou a
terceiros, por ação ou omissão, negligência ou imperícia, dolo ou culpa, em decorrência da execução dos serviços objeto deste Termo de
Referência, não cabendo a Contratante em hipótese alguma, responsabilidade por esses danos diretos, indiretos ou lucros cessantes
decorrentes.

3. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução dos serviços, bem como assumir
todos os ônus decorrentes do possível chamamento pela Contratante em juízo, como li�sconsorte, em ação trabalhista ou de reparação civil
em decorrência da execução dos serviços, ficando a Contratante desde já autorizada a glosar das faturas as importâncias es�madas com o
processo.

4. Responsabilizar-se perante a Contratante pelos danos ou desvios causados aos bens que foram confiados aos seus empregados e prepostos,
devendo efetuar o ressarcimento correspondente imediatamente após ter tomado conhecimento do fato, sob pena de lhe ser atribuída má fé
e de glosa de qualquer importância que tenha a receber.

5. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante a cujas reclamações se obrigam a atender com a maior brevidade possível.

6. Não ceder ou transferir os serviços descritos neste Termo de Referência.



7. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das a�vidades objeto do contrato a ser firmado, sem prévia
autorização da Contratante.

8. Manter durante todo o período da prestação dos serviços as condições de habilitação e qualificação que forem exigidos na licitação.

9. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no montante
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993.

10. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variáveis de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993.

11. A Contratada fica obrigada a respeitar os termos es�pulados 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 5.449, de 12 de janeiro de 2015, o qual proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher.

12. A Contratada fica obrigada ao cumprimento do disposto na Lei Distrital 6.112/2018.

19. Das Obrigações Técnicas:

1. É de responsabilidade da Contratada a gestão de mão de obra necessária para a realização dos serviços, objeto deste Termo de Referência.

2. Implementar de forma adequada a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e
eficaz, realizando os serviços de forma me�culosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências da Contratante.

3. Designar para a realização dos serviços, empregados devidamente habilitados conforme exigido neste documento, reservando-se ao executor
do contrato o direito de impugnar a qualquer momento aqueles que, a seu juízo, não preencham os requisitos exigíveis para o desempenho
dos serviços per�nentes.

4. Subs�tuir imediatamente por determinação do executor do contrato qualquer empregado cuja conduta ou desempenho insa�sfatório
comprometa o bom andamento dos serviços.

5. Agir e operar com organização completa no gerenciamento, coordenação, administração e execução das a�vidades, fornecendo a mão de
obra, ferramentas, materiais, utensílios e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços nos prazos estabelecidos, u�lizando-se
de empregados treinados, preparados e de bom nível educacional, moral e mental.

6. É de obrigação da Contratada disponibilizar todas as máquinas, ferramentas e equipamentos, tais como: andaimes, escoras, tela de proteção,
bandejas de proteção, etc., necessários á perfeita execução dos serviços.

7. É de obrigação da Contratada disponibilizar os materiais de proteção e segurança individual e cole�vo, tais como: capacetes, botas, cintos de
segurança, óculos, luvas, uniformes e demais itens de segurança e proteção exigidos por leis ou normas específicas. 

8. Cumprir rigorosamente o Código Civil, todas as Normas Técnicas da ABNT relacionadas à execução deste objeto, as normas de medicina e
segurança do trabalho e demais normas e regulamentos per�nentes.

9. Responsabilizar-se tecnicamente pelas sugestões de reparos apresentadas e pelos serviços executados.

10. Manter permanentemente entendimento com a Contratante observando evitar interrupções ou paralisações nos serviços onde es�verem
sendo realizados.

11. U�lizar na execução dos serviços pessoal especializado e devidamente uniformizado, iden�ficado e credenciado.

12. Fornecer todo equipamento de proteção individual (EPI) de acordo com as Normas Técnicas.

13. Dar ciência imediatamente e por escrito de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços.

14. Atentar-se aos preços unitários da tabela SINAPI NÃO DESONERADA em todos os insumos/serviços necessários aos serviços eventuais de
correção, aplicando o desconto ofertado na licitação.

15. Refazer às suas custas os serviços reprovados pelo executor do contrato, quer seja pela baixa qualidade dos materiais aplicados, quanto pela
imperícia, imprudência e/ou incompetência de seus empregados, arcando com os custos de todos os materiais necessários.

16. Exigir de seus empregados que mantenham limpos os lugares onde es�verem trabalhando, livres e desobstruídos, visando minimizar o
impacto dos serviços nos ambientes.  Após a conclusão dos serviços efetuar limpeza completa do local, antes de comunicar ao demandante o
encerramento dos trabalhos e antes da vistoria e aceite pelo executor do contrato.

17. Aceitar todas as orientações do executor do contrato, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, os esclarecimentos solicitados e o
imediato atendimento das reclamações formuladas.

18. Providenciar no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) os reparos ou indenizações de avarias em equipamentos, instalações e bens,
causadas por seus empregados na execução dos serviços por imperícia, imprudência ou vandalismo, inclusive a servidores e terceiros, sem
ônus adicional a Contratante.

19. Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares da Contratante, porém sem qualquer vínculo emprega�cio, cabendo a empresa
Contratada todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor.

20. Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, quando, em
decorrência da espécie forem ví�mas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que
verificados em dependências da Contratante.

21. Iden�ficar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade de forma a não serem confundidos com similares de
propriedade da Contratante ou de outra empresa prestadora de serviços.

22. Manter sede, filial ou escritório em Brasília/DF com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Contratante.

1. A empresa contratada deverá comprovar no prazo de 60 (sessenta) dias corridos após a assinatura do contrato o cumprimento desta
obrigação.

23. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permi�r a u�lização de trabalho de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

20. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações deste Termo de
Referência e do Instrumento Convocatório.

20. Permi�r o livre acesso dos empregados da empresa contratada às instalações da Contratante sempre que se fizer necessário, independentemente
de permissão prévia, desde que estejam credenciados pela mesma e, exclusivamente, para a execução dos serviços.



20. Exigir da empresa contratada o suporte de seu responsável técnico nos serviços que envolvam estruturas e instalações, documentando seus
pareceres para futuras necessidades.

20. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

20. Fazer visita criteriosa no ato da entrega dos serviços, para que seja constatado se o serviço está de acordo com o que foi contratado.

20. Documentar as ocorrências havidas, juntamente com o preposto da Contratada.

20. Emi�r pareceres em todos os atos rela�vos à execução do contrato.

20. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

20. No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

20. Pagar à Contratada o valor resultante dos serviços efe�vamente prestados, na forma do Contrato.

 

21. HABILITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

21. Será obrigatória a comprovação técnico-operacional da contratada, conforme exigências abaixo:

1. Capacidade Operacional - A licitante (pessoa jurídica) deverá comprovar experiência na execução de serviço de mesmo caráter e de igual
complexidade ou superior, de serviço de manutenção predial preven�va e corre�va, conforme anotação em acervo técnico e Atestado de
Capacidade Técnica de fornecimento/execução de objeto,  com as caracterís�cas  abaixo relacionadas nas quan�dades mínimas abaixo descritas,
emi�do por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo o documento conter o nome, o endereço e o telefone do atestador, ou qualquer
outro meio que permita à SECEC/DF manter contato com a(s) empresa(s) ou órgão(s) atestante(s).

2. Capacidade Profissional - Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional
(is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido(s) pela en�dade profissional CREA/CAU, detentor de Cer�dão de Acervo Técnico rela�vo à
execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significa�vo da contratação, a saber:

3. Para o Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista e/ou Arquiteto:

I - Impermeabilização com manta asfál�ca;

II - Telhamento com telha metálica;

III - Instalação e/ou manutenção de piso elevado e piso vinifico;

IV - Pintura com �nta látex;

V - Instalação e/ou manutenção de piso tá�l;

VI - Manutenção e/ou recuperação de fachada;       

VII - Instalação e/ou manutenção de rede de cabeamento estruturado do �po CAT.6;

VIII - Instalação e/ou manutenção de rede elétrica de baixa tensão;

IX - Instalação e/ou manutenção de grupo gerador;

X - Instalação e/ou manutenção de nobreaks;

21. As empresas cadastradas ou não no SICAF deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica por meio dos seguintes documentos:

1. Comprovação de inscrição ou registro da empresa e seus Responsáveis Técnicos especificamente Engenheiro Civil, Engenheiro
Eletricista e Engenheiro Segurança do Trabalho, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), da localidade da sede da licitante.

2. A licitante deverá apresentar 01 (um) ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica-Operacional, expedidos(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, com o devido registro no CREA, que comprove(m) que a licitante tenha executado serviços de natureza e vulto compa�vel com o objeto licitado,
com as seguintes caracterís�cas e quan�dade:

DESCRIÇÃO UND.  QTD.  VALOR UNT  VALOR TOTAL QTD TCU 30% (m²)

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

M2   1.000,00  R$           283,44  R$          283.440,00 300,00

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_06/2018

M2   1.073,64  R$           152,88  R$          164.138,08 322,09

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2
MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M²   2.500,00  R$           220,58  R$          551.450,00 750,00

PISO ELEVADO C/ PLACA DE AÇO PREENCHIDA COM CONCRETO CELULAR,
REVESTIDO COM PAVIFLEX E=3,2MM C/ PEDESTAIS TELESCÓPICO GALV. À
FOGO, DIM.600 X 600 X 30MM

M²      421,20  R$           200,00  R$            84.240,00 126,00

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2   2.546,04  R$             14,52  R$            36.968,50 5.069,18

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M   1.000,00  R$           260,22  R$          260.220,00 300,00

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN        42,00  R$             18,81  R$                  790,02 921,00

MANUTENÇÃO DE  GRUPOS GERADORES UN          4,00  R$    51.875,86  R$           70.950,26 1,20

MANUTENÇÃO DE  NOBREAKS UN          1,00  R$  361.864,29  R$         494.919,33 0,30



DESCRIÇÃO UND.  QTD.  VALOR UNT  VALOR TOTAL QTD TCU 30% (m²)

CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M  30.000,00  R$          12,84  R$         385.200,00 9.000,00

TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 UN   2.000,00  R$            56,28  R$         112.560,00 600,00

PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO 
COM RANHURAS (BOLINHA) M      250,00  R$          287,08  R$           71.770,00 270,00

 

b.1)Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado
para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

b.2) Poderá ser admi�da, para fins de comprovação de quan�ta�vo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma
concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9
do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

b.3) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços. 

c) Cer�dão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia – CREA, que comprove o  exercício da a�vidade relacionada com o objeto da licitação (serviço de manutenção predial).

d) Declaração formal emi�da pela licitante de que os equipamentos necessários para execução do Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão
disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela SECEC/DF, por ocasião da
contratação e sempre que necessário.

 

22. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

22. Os licitantes deverão apresentar proposta de preços, em língua portuguesa, em moeda nacional do Brasil para cada Item cotado, conforme modelo
de proposta constante do Anexo V, deste Termo de Referência.

22. Para efeito de conferência e padronização de procedimentos, deverão ser considerados nos cálculos dos itens que compõem o preço, os seguintes
critérios de arredondamento:

1. Os percentuais u�lizados deverão considerar apenas as primeiras 2 (duas) casas decimais;

2. Os valores monetários rela�vos aos centavos deverão considerar apenas as primeiras 4 (quatro) casas decimais.

22. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências con�das neste Termo de Referência e/ou Edital, bem como
aquelas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado.

22. A licitante deverá respeitar os percentuais es�mados neste Termo de Referência para a composição de sua proposta, sendo eles mínimo de  27,42%
(vinte e sete vírgula quarenta e dois por cento) de desconto a ser aplicado sobre o valor anual es�mado do Contrato e máximo de 24.00% (vinte e
quatro vírgula zero por centro) para o BDI.

 

23. VALOR ESTIMADO

23. A es�ma�va de contratação foi feita com base na u�lização do atual contrato de manutenção e no levantamento de demandas não atendidas no
decorrer dos exercícios de 2018 e 2021 bem como demandas es�madas já levantadas para o próximo exercício.

23. Por meio dos dados levantados conforme detalhamento constante na Nota Técnica N.º 1/2021 - SECEC/SUAG/DIMPEC/GSG (70296714 - 70296714)
foi possível es�mar um valor para esta contratação conforme quadro abaixo.

ITEM DESCRIÇÃO QTDE VALOR MENSAL
ESTIMADO

VALOR ANUAL
ESTIMADO

A

 

PERCENTUAL
MÍNIMO DE
DESCONTO A SER
APLICADO SOBRE O
VALOR ANUAL
ESTIMADO

B

 

VALOR ANUAL
ESTIMADO
COM O
DESCONTO
APLICADO

C = A-B

 

VALOR
ANUAL
ESTIMADO
COM O
DESCONTO
APLICADO
ACRESCIDO
DO BDI

E = C+D

 

01

Serviços de manutenção predial,
com fornecimento de peças,
equipamentos, materiais e mão de
obra, sob demanda, na forma
estabelecida nas planilhas não
desoneradas do catálogo de
composições e insumos
diversos descritos no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e
índices da Construção Civil - SINAPI.

1
Serviço R$ 1.008.677,62 R$ 12.104.131,44 27,42 % R$ 8.785.178,60 R$

10.893.621,46

R$ 10.893.621,46 (Dez milhões e oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos).

23. A Tabela SINAPI a ser considerada para a execução dos serviços é a Não Desonerada, referente a unidade da federação do Distrito Federal (Brasília/DF), no
preço fixado a contar da data de apresentação da proposta com a incidência do percentual de desconto es�mado.

23. Para a formação de preço e elaboração da Proposta, o licitante deverá informar o maior percentual de desconto sobre o valor anual es�mado.

23. O valor mínimo admissível será o percentual es�mado pela Administração Pública neste Termo de Referência.



23. NÃO será admi�do percentuais de desconto abaixo dos es�mados pela Administração Pública.

23. Quando da apresentação da proposta de preços, o licitante vencedor deverá apresentar a COMPOSIÇÃO DO BDI conforme demonstrado tabela abaixo:

DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO BDI CONSIDERANDO A PLANILHA

AC Administração Central 4,00%

S Seguro 0,80%

R Risco e Imprevistos 1,27%

G Garan�a 0,80%

DF Despesas Financeiras 1,23%

L Lucro bruto 7,40%

I Tributos incidentes sobre o preço de venda (I)  

 PIS 0,65%

 COFINS 3,00%

 ISS 2,00%

EXECUÇÃO DE OBRAS

Percentual Máximo para o BDI 24.00 %

 

24. DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

24. Para efeito de pagamento dos serviços executados serão assegurados o BDI MÁXIMO de 24.00% (vinte e quatro vírgula zero por centro), para
serviços com materiais inclusos, obedecendo o Acórdão TCU nº 2.622/2013 – Plenário.

24. A valor máximo para BDI  foi definido conforme  itens  8.2 e 8.3, deste Termo de Referência.

24. A composição do BDI deverá possuir estritamente as seguintes parcelas:

1. Administração Central;

2. Seguros;

3. Riscos e Imprevistos;

4. Garan�as;

5. Despesas Financeiras;

6. Lucro Bruto; e

7. Tributos (PIS, COFINS e ISS).

24. Para efeito de valor final da proposta, o BDI deverá ser aplicado sobre o valor final do serviço já considerando o desconto na tabela SINAPI.

24. Os percentuais das rubricas integrantes para a composição do BDI, poderão variar para BAIXO ou para CIMA dos PERCENTUAIS MÁXIMOS
estabelecidos pela Administração na tabela do subitem 23.7, desde que haja previsão legal para tais variações. As referidas variações poderão
ocorrer em decorrência da estratégia comercial adotada pela empresa compe�dora, e ainda que respeite o percentual máximo es�mado
apresentado para o BDI, conforme disposto no subitem 22.4;

1. Com relação ao subitem acima referenciado, a Administração se reserva no direito de exigir que a empresa compe�dora honre com todos os
percentuais ofertados durante o processo compe��vo, na fase de execução contratual.

24. PROJEÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

DESCRIÇÃO VALOR (R$)

Serviços Es�mados – Base Tabela SINAPI  R$ 12.104.131,44

Desconto sobre a tabela SINAPI 27,42%

Subtotal  R$ 8.785.178,60

Acréscimo – BDI 24,00%

Valor Total à Contratar  R$ 10.893.621,46

25. DA COTA RESERVADA 

25. A Lei Distrital n° 4.611/2011, que regulamenta no Distrito Federal o tratamento favorecido as microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, em seu ar�go 26, in verbis:

Art. 26. Será estabelecida cota reservada para as en�dades preferenciais nas licitações para aquisição de bens, serviços e obras de natureza divisível, desde que
não haja prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto. (negritou).

Art. 28. Não se aplica o disposto neste capítulo quando: I - estudo prévio indicar que não será vantajoso para a Administração ou representará prejuízo ao
conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

25. Com a observância da citada legislação, cumpre registrar que tal proveito não se aplica à contratação almejada, tendo em vista que a logí�sca implícita a
ser empregada pressupõe necessidade de pessoa jurídica com capacidade robusta de insumos para sua execução, em especial no que diz respeito à



logís�ca dos recursos a serem empregados e, ainda, por ser objeto de natureza indivisível.

25. Assim, a licitação foi consignada através de Lote Único, com o intuito de manter a atra�vidade e a concorrência para os serviços descritos, visando o
obje�vo de que todas as empresas do ramo considerem a opção de par�cipar e assim tornar o procedimento licitatório mais vantajoso à Administração
Pública, com o intuito, inclusive, de ampliar a compe�ção entre os fornecedores sem perda da economia de escala.

25. Restando cristalina a responsabilidade quanto ao funcionamento e ao atendimento de todos os critérios técnicos e de qualidade do serviço a ser
executado, não sendo possível ter mais de um fornecedor responsável, dentro de um mesmo lote.

 

26. DO PAGAMENTO

26. Nas planilhas de pagamento, após a discriminação dos serviços com preços da Tabela SINAPI, será aplicado o desconto ofertado na proposta
comercial e acrescida a taxa de BDI.

26. O pagamento será feito conforme as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante apresentação de Nota
Fiscal da empresa contratada, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato.

26. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos per�nentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.

26. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.

26. A nota fiscal detalhada é considerada como requisito para aposição do Atesto no documento pelo fiscal do Contrato.

26. Nos termos da Instrução Norma�va SLTI/MPOG n° 05, de 2017, recepcionada no Distrito Federal pela Decreto nº 38.934/2018, será efetuada a
retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

1. Não produziu os resultados acordados;

2. Deixou de executar as a�vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

3. Deixou de u�lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u�lizou-os com qualidade ou quan�dade inferior à
demandada.

26. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a operações duplicadas, irregulares, multas ou indenizações devidas
pela Contratada ou que apresentem inconsistências nos relatórios apresentados, que inviabilizem a pronta iden�ficação da procedência da
transação, nos termos do contrato, independentemente das demais cominações legais.

 

27. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

27. 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, devendo ser exercido por comissão designada na forma dos ar�gos
67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 32.753/2011.

27. Os membros da referida comissão deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

27. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base na Avaliação de Qualidade dos Serviços, conforme Item 32 deste
Termo de Referência.

27. O prestador do serviço poderá apresentar jus�fica�va para ocorrências que impliquem em menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pela
Contratante, desde que comprovada a excepcionalidade do fato, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle da
contratada.

27. A contratante deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou
aplicar sanções quando verificar um viés con�nuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida.

27. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendem a mensuração dos
seguintes aspectos, quando for o caso:

1. Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;

2. Os recursos humanos empregados, em função da quan�dade e da formação profissional exigidas;

3. Qualidade e quan�dade dos recursos materiais u�lizado;

4. A adequação dos serviços prestados à ro�na de execução estabelecida;

5. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e

6. A sa�sfação do público usuário.

27. O executor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produ�vidade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço,
deverá comunicar à Contratada para que promova a adequação contratual à produ�vidade efe�vamente realizada, respeitando os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do ar�go 65 da Lei nº 8.666 de 1993.

27. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administra�vas previstas no
instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos ar�gos 77 e 87 da Lei nº 8.666
de 1993 e Decreto nº 26.851 de 30 de maio de 2006.

27. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todo o objeto deste Termo de Referência, a Contratante reserva-se
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.

27. Cabe ao Fiscal do Contrato observar o efe�vo cumprimento do disposto no art. 13 da Lei Distrital nº 6.112/2018.

 

28. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

28. Quando da assinatura do contrato, a empresa deverá apresentar:

1. Prova de inscrição ou Registro dos seus responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU competente da região a que es�ver vinculada, na categoria Engenharia/Arquitetura.



1. A comprovação do vínculo do Responsável Técnico deverá ser feita por meio de cópias das Carteiras de Trabalho ou fichas de Registro
de Empregado que comprove a condição de que pertence ao quadro da Contratada, ou contrato social que demonstre a condição de
sócio do profissional, ou ainda por meio de contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil
comum.

 

29. FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

29. Para a prestação dos serviços será formalizado um contrato administra�vo estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, garan�as,
obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com este termo de referência e da proposta de preços da licitante vencedora.

29. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, e por meio de termo Adi�vo, para os
subsequentes exercícios financeiros, observado o limite estabelecido no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666 de 1993, após a verificação da real
necessidade e com vantagens para a Contratante na con�nuidade deste contrato.

 

30. DA GARANTIA CONTRATUAL

30. A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias corridos, após a assinatura do Contrato, prestará garan�a no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do contrato.

30. A Contratada poderá optar por uma das seguintes modalidades de garan�a:

1. Caução em dinheiro, ou em tulos da dívida pública;

2. Seguro-garan�a; ou

3. Fiança bancária.

30. No caso de fiança bancária, esta deverá ser apresentada em original e a cobertura deverá compreender até o término na NE/Contrato.

30. A garan�a prestada pela CONTRATADA será liberada ou res�tuída após a execução da NE/Contrato, e, quando em dinheiro atualizado
monetariamente. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e neste Termo, e a não prestação da garan�a exigida será considerada recusa injusta ao
aceite NE/Contrato.

 

31. DOS CRITÉRIOS AMBIENTAIS E DA SUSTENTABILIDADE

31. 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. 

31. Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o
desperdício de insumos e materiais consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender diretrizes de responsabilidade
ambiental adotadas pelos órgãos competentes.

31. Em se tratando de área de preservação, os serviços deverão ser pautados também segundo plano de manejo da área em questão.

31. Os materiais básicos empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor relação entre custos e bene�cios, considerando-se os impactos
ambientais, posi�vos e nega�vos, associados ao produto e o que está definido em plano de manejo e ainda o previsto abaixo:

1. Sejam cons�tuídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2;

2. Sejam observados quando possível, os requisitos ambientais para a obtenção de cer�ficação do Ins�tuto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

3. Os materiais devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que u�lize
materiais recicláveis, de forma a garan�r a máxima proteção durante o transporte e armazenamento;

4. Não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na dire�va RoHS (Restric�on of Certains Hazardous
Substances), tais como: mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromatos (PBBs), éteres difenil-
polibromatos (PBDEs);

5. Seja priorizado o uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes;

6. Priorizar a u�lização de materiais que sejam reciclados, reu�lizados ou biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção;

7. Comprovar a origem da madeira a ser u�lizada na execução dos serviços;

8. Deve ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias primas de origem local para a execução, conservação e
operação;

9. Use produtos de limpeza e conservação de super�cies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações especificadas
pela ANVISA;

10. Adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme ins�tuído no Decreto nº 48.138 de 8 de outubro de 2003;

11. Observe a Resolução CONAMA nº 20 de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruídos no seu
funcionamento;

12. Forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução dos serviços;

13. Realize a separação dos resíduos recicláveis pelos órgãos e en�dades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na
fonte geradora, e a sua des�nação às associações e coopera�vas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta
sele�va do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6 de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940 de 25 de
outubro de 2006;

14. Respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; 

15. Preveja a des�nação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257 de 30
de junho de 1990.

31. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de relação com marcas e fabricantes dos produtos e materiais
u�lizados, podendo vir a solicitar a subs�tuição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de
vista dos impactos ambientais.



31. A CONTRATADA deverá re�rar, sob orientação do Executor do contrato, todos os materiais subs�tuídos durante a realização dos serviços, devendo
apresentá-los, para avaliação de reaproveitamento e/ou recolhimento a depósito indicado pela CONTRATANTE.

31. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulho, incluindo lâmpadas queimadas, cabos, restos de óleo e graxas,
deverão ser adequadamente separados para posterior descarte da CONTRATADA, em conformidade com a legislação ambiental e sanitária vigentes
e plano de manejo.

31. A Contratada deverá atender ao Decreto n° 37.782/2016 e legislação correlata que trata de grandes geradores de resíduo de construção civil.

1. Deverá a Contratada manter a Contratante informada da logís�ca de re�rada de resíduo de acordo com art. 7º do referido Decreto, devendo
apresentar cronograma de re�rada de resíduo da construção civil, bem como indicar seus transportadores e suas respec�vas inscrições no SLU
conforme art. 2º do mesmo Decreto.

 

32. DA AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS

32. Nos termos da Instrução Norma�va nº 05/2017 da SLTI/MPOG, recepcionada pelo Decreto n° 38.934, de 15 de março de 2008, e visando garan�r a
qualidade do serviço prestados, será aplicada a pretensa contratação avaliação de qualidade dos serviços, conforme tabela abaixo:

TABELA 1 – Percentual de Aplicação sobre cada ocorrência de infração

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% por dia sobre o valor da Ordem de Serviço.

2 0,4% por dia sobre o valor da Ordem de Serviço.

3 0,8% por dia sobre o valor da Ordem de Serviço.

4 1,6% por dia sobre o valor da Ordem de Serviço.

5 3,2% por dia sobre o valor da Ordem de Serviço.

6 4,0% por dia sobre o valor da Ordem de Serviço.

 

TABELA 2

 

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1 Serviços executados por funcionários não capacitados. 3

2 Equipe sem ferramentas adequadas e sem portar EPI. 2

3 Atrasos e execução de serviços sem a devida jus�fica�va. 1

Para os itens seguintes, deixar de:

4 Cumprir as Ordens de Serviços emi�das sem jus�fica�va. 3

5 Atender as orientações e determinações da CONTRATANTE. 2

6 Observar as Normas Técnicas necessárias para a execução dos serviços. 2

7 Observar as Normas de Segurança necessárias para a execução dos serviços. 1

8 Atender e tratar com o devido respeito aos servidores de cada Unidade atendida. 1

 

32. Os valores apurados em decorrência de descumprimento dos itens indicados na Avaliação de Qualidade dos Serviços serão objeto de glosa na fatura da
empresa.

32. As infrações descritas acima são meramente exemplifica�vas. Situações diversas serão definidas pelos respec�vos ordenadores de despesas.

32. Havendo reincidência de qualquer das infrações o percentual da penalidade será considerado em dobro.

 

33. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

33. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, assim como pela recusa injus�ficada em re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato,
garan�da a prévia defesa, a empresa vencedora ficará sujeita às sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e multas previstas no Decreto
Distrital nº 26.851/2006 e suas alterações, nos percentuais descritos a seguir:

1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta)
dias corridos de atraso;

2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro
dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante,
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias corridos, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação
contratada;



3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação
do disposto nos subitens anteriores;

4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o contrato ou re�rar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do
contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

5. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo
de entrega;

6. À CONTRATADA poderá ser aplicada suspensão temporária para par�cipar de licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo
prazo de 12 (doze) meses.

33. Poderá ainda, ser declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração, quando a empresa, sem justa causa, deixar de cumprir as
obrigações assumidas, pra�cando falta grave, dolosa ou reves�da de má-fé. A declaração de inidoneidade terá efeito enquanto perdurarem os
mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no subitem anterior.

33. As multas aplicadas deverão ser recolhidas diretamente à conta corrente da CONTRATANTE, no prazo de quinze dias corridos, contados da
publicação do ato de punição. Não ocorrendo o pagamento, a CONTRATANTE promoverá, mediante prévio procedimento administra�vo, desconto
nos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA, ou da garan�a oferecida. Fica ressalvado o direito da CONTRATANTE de exigir o valor
judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93, caso venha a ser necessário.

33. Em qualquer caso, a CONTRATADA será no�ficada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da no�ficação.

33. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelas CONTRATADAS deverá dar ensejo à rescisão
contratual, sem prejuízo das demais sanções.

33. As penalidades previstas neste termo de referência são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumula�vamente, sem prejuízo
de outras medidas cabíveis, inclusive aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90.

 

34. DISPOSIÇÕES FINAIS

34. Conforme dispõe o parágrafo único do Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012, havendo irregularidades neste instrumento, entre em
contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

34. Conforme dispõe o ar�go 2º, da Lei n 5.061, de 08 de março de 2013, o uso ou emprego da mão de obra infan�l cons�tui mo�vo para a rescisão do
contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

34. 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.

 

35. DOS ANEXOS

35. São partes integrantes do presente termo de Referencia, os seguintes Anexos:

1. ANEXO I - Componentes da Edificação abrangidos pela manutenção, passíveis de Correção;

2. ANEXO II - Modelo de Ordem de Serviço;

3. ANEXO III - Modelo de Declaração de Vistoria;

4. ANEXO IV - Modelo de Declaração de que se Abstém da Vistoria;

5. ANEXO V - Modelo de Proposta Comercial;

6. ANEXO VI - Prazos de Garan�a das Ordens de Serviços;
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em tela.
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  Subsecretário de Administração Geral

 

 

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

COMPONENTES DA EDIFICAÇÃO ABRANGIDOS PELA MANUTENÇÃO, PASSÍVEIS DE CORREÇÃO  

ELEMENTOS ESTRUTURAIS

1. fundações

2. pilares

3. vigas

4. lajes

5. rampas

6. escadas

7. elementos de apoio

ELEMENTOS DE COBERTURA

1. estrutura

2. telhado

3. coberturas (vidro / policarbonato / metálica / entre outras)

DRENAGEM

1. impermeabilização

2. calhas e rufos

3. grades, grelhas, correntes, ralos e condutores

ELEMENTOS DE FECHAMENTO OU VEDAÇÃO

1. alvenaria

2. divisórias

3. gesso

4. �jolo de vidro

5. �jolo aparente

6. pedras

7. vidro

8. carenagens

COMPLEMENTOS

1. ferragens

2. grades

3. guarda-corpos

4. acessórios

PISOS E REVESTIMENTOS

1. cerâmicos

2. mármores e granitos

3. cimentado

4. emborrachados

5. fitas an�derrapantes

6. juntas

7. rodapés

8. peitoris

9. soleiras

10. comum

11. porcelanato

12. sinteco

13. pas�lha de vidro

14. pedras

15. granilite / grani�na

16. piso industrial

PISOS ELEVADOS

1. aço e concreto celular



2. pvc reforçado

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

1. cerâmico

2. blocos de concreto

3. paralelepípedos

4. concreto

5. pedras

6. piso industrial

FORRO

1. forro de gesso

2. forro de fibra mineral

3. forro de isoterm

4. forro colmeia

5. forro metálico

6. forro de madeira

7. forro de pvc

8. alçapões

PINTURA INTERNA

1. comum

2. segurança

3. decora�va

4. piso

PINTURA EXTERNA

1. comum

2. segurança

3. an�pixação

4. decora�va

5. piso

6. verniz

7. hidro repelente

8. impermeável

PINTURAS ESPECIAIS

1. tubulações

2. estacionamento

3. esquadrias

4. grades

5. janelas, portas e portões

6. puxadores

7. acessórios

ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS

1. esquadrias de alumínio

2. esquadrias de ferro

3. esquadrias de madeira

4. janelas

5. portas

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

1. fechaduras, dobradiças e ferragens em geral

2. molas de piso

3. molas aéreas

4. puxadores

5. vidros

6. brises

7. grades

8. persianas



9. corrimãos

INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA

1. hidrômetro

2. reservatório

3. bombas hidráulicas

4. válvulas e caixas de descarga

5. registros, torneiras e metais sanitários

6. pias e louças em geral

7. acessórios para banheiro de PNE

8. tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios)

9. limpeza de caixas e reservatórios

INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO

1. poços de recalque

2. tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios)

3. ralos e aparelhos sanitários

4. fossas sép�cas

5. filtro anaeróbico

6. sumidouro

7. vala de infiltração

8. caixas coletoras e caixas de gordura

9. ven�lação

10. limpeza de sistema de esgoto em geral

INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

1. poço de recalque

2. tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios)

3. ralos e grelhas

4. caixa de inspeção e caixa de areia

5. sarjeta e boca de lobo

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

1. ex�ntores

2. hidrantes completos e sprinklers

3. mangueiras

4. bombas hidráulicas

5. válvulas

6. equipamento de medição

7. tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios)

8. placas de sinalização

MANUTENÇÃO GERAL

1. furações

2. fixações

3. montagem e desmontagem de mobiliários

4. movimentação interna de mobiliários

5. armários de banheiro

6. armários de copa

7. suporte diversos

8. serralheria e soldas em geral

9. portões automá�cos e cancelas

10. muro e alambrado

11. guarita de vigilância

12. exaustores

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1. entrada em média e baixa tensão

2. entrada de energia

3. ramais de entrada



4. transformadores

5. disjuntores

6. chaves seccionadoras

7. para-raios

8. barramentos e conectores

9. sistema de aterramento

10. medição de média e baixa tensão

11. lâmpadas fluorescentes

12. lâmpadas eletrônicas lâmpadas 250 w

13. luminárias

14. luminárias de emergência

15. refletores

16. no-break

17. subestação

18. grupo moto gerador

19. interruptores

20. tomadas

QUADROS ELÉTRICOS

1. quadros gerais de distribuição

2. quadros de força e luz

3. quadros de automação e controle

4. quadros de energia estabilizada

5. iden�ficação e proteção de quadros

6. iden�ficação de circuitos e rede

7. quadros de entrada de energia

8. quadros parciais

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

1. captores

2. pontaletes e isoladores

3. cabos de gaiolas e de descida

4. hastes e cabos enterrados

5. conectores e terminais de medição

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

1. luminárias para lâmpadas fluorescentes

2. outros �pos de aparelhos de iluminação

3. sistema de comando e disposi�vos de controle

4. iluminação de emergência

5. iluminação de alerta e sinalização

6. iluminação de fachada

7. lâmpada fluorescente tubular, compacta e eletrônica

8. lâmpada incandescente comum e mista

9. lâmpada halógena

10. lâmpada �po dicróica

11. lâmpada de vapor metálico e vapor de mercúrio

12. lâmpada �po spot

13. lâmpadas Led

14. soquetes e bocais

15. reatores diversos

SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA

1. totens e painéis

2. adesivos e películas

3. placas

4. placas de mesa

5. sinalização de piso

6. bandeiras



PONTOS DE FORÇA

1. tomada de uso comum

2. tomadas para equipamentos especiais

3. tomada em equipamentos �po rack

4. tomada de sistema estabilizado

SISTEMAS DE ENERGIA ESTABILIZADA

1. nobreak para automação

2. sistema monofásico, bifásico e trifásico

3. estabilizadores de tensão monofásico, bifásico e trifásico

GERADORES DE ENERGIA

1. bancos capacitores

2. capacitores individuais acionados por intertravamento

3. capacitores controlados por disposi�vos automá�cos

4. geradores de energia e seus componentes

SISTEMA DE TELEFONIA E LÓGICA

1. entradas telefônicas

2. quadros gerais de telefonia

3. quadros parciais de telefonia

4. sistema primário e secundário de distribuição

5. redes �po back bone de dados

6. rede horizontal de dados

7. racks de sistema de cabeamento estrutura dos testes e cer�ficações de rede

8. iden�ficação dos pontos

9. cabos elétricos nus

10. cabos e fios elétricos isolação até 1KV

11. cabos e fios telefônicas internos e externos

12. cabos UTP, STP, FTP, FSTP

13. cabos coaxiais

SISTEMA E DISPOSITVO DE PROTEÇÃO

1. protetores contra surtos para rede elétrica e telefonia

2. rede horizontal de dados

3. racks de sistema de cabeamento estruturado

4. testes e cer�ficações de rede

5. iden�ficação de pontos

6. cabos e fios telefônicos internos e externos

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1. caixas d’água

2. conjuntos de moto bomba

3. bacias sanitárias

4. pias

5. tanques

6. lavatórios

7. chuveiros

8. torneiras diversas

TELEFONIA E REDE

1. quadros de telefone

2. racks tomadas

3. rj-45

SERVIÇOS DE PEDREIRO E MARCENEIRO

1. piso cerâmico

2. piso cimentado

3. piso de grani�na

4. reves�mento com azulejos



5. telhado

6. forro de pvc

7. forro de gesso

8. portas divisórias

9. janelas em blindex

10. esquadrias metálicas

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

1.  equipamentos  split

SERVIÇOS DIVERSOS

1. spda

2. ex�ntores de incêndio

3. comunicação visual

4. jardinamento

5. pintura latex

6. pintura esmalte

 

ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

 

LOGO GDF

ÓRGÃO DEMANDANTE

OS n.º Data:

 

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANTIDADE
PREÇOS

UNITÁRIO TOTAL

      

      

      

      

      

      

      

      

 SUB TOTAL     

 TOTAL DA ORDEM DE SERVIÇO     

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA EXECUTOR DO CONTRATO

  

 

 

ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

 

A empresa___________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º _______________________, estabelecida
no(a)_________________________, na cidade de _______________, estado_____________________, neste ato representada pelo seu representante legal,
__________________________________________, inscrito no CPF (ou CREA) sob o n.º______________, declara que vistoriou as edificações/instalações
da Contratante, tomou conhecimento das informações necessárias e suficientes, não podendo alegar no futuro desconhecimento do aqui tratado, para
quaisquer fins e efeitos.

 

Por ser verdade, firmo a presente,

 

Brasília,        de                               de  2021.

 



____________________________________________

Representante da Empresa

 

ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA VISTORIA

 

Declaro que, em ___/___/2021, a empresa ____________________________________________________________________, CNPJ
n.º_____________________, sediada no________________________________________________________________, está ciente que não poderá alegar
desconhecimento das condições do local de execução dos serviços referentes ao objeto do Termo de Referência.

 

Brasília, ___ de ___________ de 2021.

 

____________________________________________

Representante da Empresa

 

ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

 

À  Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria�va do DF - SECEC/DF,

A empresa___________________________________________, por meio de seu representante legal, vem apresentar proposta de preços para a prestação
de serviços de manutenção predial, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, sob demanda, na forma estabelecida nas planilhas
não desoneradas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil,
denominada SINAPI, referente a unidade da federação do Distrito Federal (Brasília/DF).

 

ITEM 1

DESCRIÇÃO QUANTIDADE
VALOR
MENSAL
ESTIMADO

VALOR
ANUAL
ESTIMADO

A

PERCENTUAL
MÍNIMO DE
DESCONTO A
SER
APLICADO
SOBRE O
VALOR
ANUAL
ESTIMADO

B

VALOR
ANUAL
ESTIMADO
COM O
DESCONTO
APLICADO

C = A-B

PERCENTUAL
DO BDI (%)

D

VALOR ANUAL
ESTIMADO COM
O DESCONTO
APLICADO
ACRESCIDO DO
BDI

E = C+D

Prestação de serviços de manutenção predial,
com fornecimento de peças, equipamentos,
materiais e mão de obra, sob demanda, na
forma estabelecida nas planilhas não
desoneradas do catálogo de composições e
insumos diversos descritos no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da
Construção Civil - SINAPI, referente a unidade
da federação do Distrito Federal (Brasília/DF)

1 serviço  R$  R$  R$   R$ 

Observações:

* Para a formação de preço e elaboração da Proposta, o licitante deverá informar o maior percentual de desconto sobre o valor anual es�mado.

b) O valor mínimo admissível será o percentual es�mado pela Administração Pública neste Termo de Referência.

c) NÃO serão admi�dos percentuais de desconto abaixo dos es�mados pela Administração Pública.

Quando da apresentação da proposta de preços, o licitante vencedor deverá apresentar a COMPOSIÇÃO DO BDI conforme a tabela abaixo:

DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO BDI CONSIDERANDO A PLANILHA

AC Administração Central %

S Seguro %

R Risco e Imprevistos %

G Garan�a %

DF Despesas Financeiras %

L Lucro bruto %

I Tributos incidentes sobre o preço de venda (I)  

 PIS %

 COFINS %



 ISS %

EXECUÇÃO DE OBRAS

Percentual Máximo para o BDI  24  %              

    

FÓRMULA:

BDI = [(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L) – 1 ] x 100

                                         (1 – I)

* Fórmula extraída das Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. Página 91.

* A proponente deverá apresentar planilha analí�ca do BDI, demonstrando os percentuais de cada um dos itens que compõem cada um dos grupos em
conformidade com o seu regime de tributação.

* A empresa deverá indicar o regime de tributação a que está sujeita, apresentando os comprovantes e balanços necessários para jus�ficação dos percentuais de
impostos aplicados.

* A proponente poderá adequar ou reduzir os valores de BDI, desde que respeite as orientações con�das no Acórdão n.º 2622/2013 – TCU - Plenário.

 

PROJEÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

DESCRIÇÃO VALOR (R$)

Serviços Es�mados – Base Tabela SINAPI R$ 

Desconto sobre a tabela SINAPI %

Subtotal R$ 

Acréscimo – BDI %

Valor Total à Contratar R$ 

1. Percentual de Desconto Aplicado: ___ (%).

2. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias corridos, 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 Termo de Referência e seus Anexos.

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

 

ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA

PRAZOS DE GARANTIA DAS ORDENS DE SERVIÇOS

 

SISTEMA

PRAZOS

No Ato da Entrega
Especificado
pelo
Fabricante

6 Meses 1 Ano 2 Anos

Equipamentos
Industrializados Ar Condicionado

individual ou central  
Desempenho
do
equipamento

 

Problemas na
infraestrutura e tubulação,
exceto equipamentos e
disposi�vos

 



Exaustão Mecânica  Desempenho
do
equipamento

 Problemas com a
instalação

 

Elevadores  
Desempenho
do
equipamento

 Problemas com a
instalação  

Moto bomba / Filtro
(recirculadores de água)  

Desempenho
do
equipamento

 Problemas com a
instalação  

Sistemas de
Automação

Dados – Informá�ca  
Desempenho
do
equipamento

 
Problemas com a
infraestrutura, prumadas,
cabos e fios

 

Voz – Telefonia  
Desempenho
do
equipamento

 
Problemas com a
infraestrutura, prumadas,
cabos e fios

 

Vídeo - Televisão  
Desempenho
do
equipamento

 
Problemas com a
infraestrutura, prumadas,
cabos e fios

 

Instalações Elétricas
– Tomadas,
Interruptores /
Disjuntores

Material
Espelhos
danificados ou mal
colocados

Desempenho
do material e
isolamento
térmico

   

Serviço    Problemas com a
instalação  

Instalações Elétricas
– Fios, Cabos e
Tubulação

Material  

Desempenho
do material e
isolamento
térmico

   

Serviço    Problemas com a
instalação  

Instalações
Hidráulicas –
Colunas de Água
Quente e Tubos de
Queda de Esgoto

Material  Desempenho
do material    

Serviços      

Instalações
Hidráulicas –
Coletores

Material  Desempenho
do material    

Serviço    Problemas com a
instalação  

Instalações
Hidráulicas –
Ramais

Material  Desempenho
do material    

Serviço    
Problemas com as
instalações embu�das e
vedação

 

Instalações
Hidráulicas – Louças
/ Caixa de descarga
/ Bancadas

Material

Quebradas,
trincadas, riscadas,
manchadas ou
entupidas

Desempenho
do material    

Serviço    Problemas com a
instalação  

Instalações
Hidráulicas – Metais
sanitários; sifões;
flexíveis; válvulas;
ralos

Material

Quebrados,
trincados, riscados,
manchados ou
entupidos

 Desempenho
do material   

Serviço    Problemas com a vedação  

Serviço    Problemas com a vedação  

Instalações de Gás

Material  Desempenho
do material    

Serviço    Problemas nas vedações
das junções  



Impermeabilização       

Esquadrias de
madeira  

Lascadas,
trincadas, riscadas
ou manchadas

  Empenamento ou
deslocamento  

Esquadrias de Ferro  
Amassadas,
riscadas ou
manchadas

  
Má fixação, oxidação ou
mau desempenho do
material

 

Esquadrias de
Alumínio

Borrachas, escovas,
ar�culações, fechos e
roldanas

    Problemas com a instalaçã
desempenho do material

Perfis de alumínio,
fixadores e
reves�mentos em painel
de alumínio

Amassados,
riscados ou
manchados

    

Partes móveis (inclusive
recolhedores de
palhetas, motores e
conjuntos elétricos de
acionamento)

   Problemas de vedação e
funcionamento  

Reves�mentos de
paredes / piso e
teto

Paredes e Tetos Internos    
Fissuras percep�veis a
uma distância superior a 1
metro

 

Paredes externas /
fachada     

Infiltração decorrente do 
desempenho do reves�m
externo da fachada 
fissuras que possam vir a g
infiltração)

Argamassa / gesso / liso
/ componentes de
Gesso acratonado (Dry-
Wall)

     

Azulejo / Cerâmica /
Pas�lha

Quebrados,
trincados, riscados,
manchados ou
com tonalidade
diferente

 

Falhas no
caimento ou
nivelamento
inadequado
nos pisos

 Soltos, gretados ou desg
excessivo, sem ser por mau

Pedras naturais
(mármore, granito e
outros)

Quebradas,
trincadas, riscadas
ou falhas no
polimento (quando
especificado)

 

Falhas no
caimento ou
nivelamento
inadequado
nos pisos

 Soltas ou desgaste exces
sem ser por mau uso

Rejuntamento Falhas ou manchas   Falhas na aderência  

Pisos de madeira –
Tacos e Assoalhos

Lascados,
trincados, riscados,
manchados ou mal
fixados

  Empenamento, trincas na
madeira e destacamento  

Pisos de Madeira –
DECK

Lascados,
trincados, riscados,
manchados ou mal
fixados

  Empenamento, trincas na
madeira e destacamento  

Piso Cimentado, Piso
Acabado em concreto,
contrapiso

Super�cies
irregulares  

Falhas no
caimento ou
nivelamento
inadequado

 Destacamento

Reves�mentos especiais
(fórmica, pisos elevados,
materiais compostos de
alumínio

Quebrados,
trincados, riscados,
manchados ou
com tonalidade
diferente

   Má aderência ou desg
excessivo, sem ser por mau

Forros

Gesso
Quebrados,
trincados ou
manchados

  
Fissuras por acomodação
dos elementos estruturais
e de vedação

 

Madeira Lascados e mal
fixados   Empenamento, trincas na

madeira e destacamento  

Pintura / Verniz (interna/externa) Sujeira ou mau   Empolamento,  



acabamento descascamento,
esfarelamento, alteração
de cor ou deterioração de
acabamento. Má fixação

Vidros
Quebrados,
trincados ou
riscados

    

Quadras
Poliespor�vas

Pisos flutuantes e de
base asfál�ca

Sujeira e mau
acabamento

Desempenho
do sistema    

Pintura do piso de
concreto polido

Sujeira e mau
acabamento   

Empolamento,
descascamento,
esfarelamento, alteração
de cor ou deterioração de
acabamento

 

Piso em grama   Vegetação   

Alambrados,
equipamentos e
luminárias

 
Desempenho
do
equipamento

 Problemas com a
instalação  

Jardins   Vegetação   

Solidez / Segurança
da Edificação       

Nota 1: Esta tabela consta os principais itens das unidades e das áreas comuns, variando com a caracterís�ca individual de cada empreendimento, com base no seu

Nota 2: No caso de cessão ou transferência da unidade, os prazos de garan�a aqui es�pulados permanecerão válidos.

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANEXO II DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021-SECEC

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

 

TEM DESCRIÇÃO QTDE VALOR MENSAL
ESTIMADO

VALOR ANUAL
ESTIMADO

A

 

PERCENTUAL MÍNIMO
DE DESCONTO A SER
APLICADO SOBRE O
VALOR ANUAL
ESTIMADO

B

 

VALOR ANUAL
ESTIMADO
COM O
DESCONTO
APLICADO

C = A-B

 

VALOR
ANUAL
ESTIMADO
COM O
DESCONTO
APLICADO
ACRESCIDO
DO BDI

E = C+D

 

01

serviços de manutenção predial,
com fornecimento de peças,
equipamentos, materiais e mão de
obra, sob demanda, na forma
estabelecida nas planilhas não
desoneradas do catálogo de
composições e insumos
diversos descritos no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e
índices da Construção Civil - SINAPI.

1
Serviço R$ 1.008.677,62 R$ 12.104.131,44 27,42 % R$ 8.785.178,60 R$

10.893.621,46

R$ 10.893.621,46 (Dez milhões e oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos)

Percentual Máximo de BDI: 24,00%

 



 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANEXO III DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021-SECEC

 

Contrato de Prestação de Serviços nº MINUTA/2021- SECEC, nos termos do Padrão nº 04/2002 com alterações.

 

Processo nº 00150-00000088/2021-70

Cláusula Primeira – Das Partes

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, representada por BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA, na
qualidade de Secretário, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e
________________, doravante denominada Contratada, CNPJ nº ________________, com sede em _________, representada por ______________, na
qualidade de ______________.

 

Cláusula Segunda – Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº ______ ( ______), da Proposta ( ______) e da Lei nº 8.666 21.06.93.

 

Cláusula Terceira – Do Objeto

O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de ___________, consoante especifica o Edital de _________ nº __________ ( ____) e a Proposta ( ______),
que passam a integrar o presente Termo.

 

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução 

O Contrato será executado de forma _____, sob o regime de ______, segundo o disposto nos arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93.

 

Cláusula Quinta – Do Valor

5.1 - O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de _______(_______) ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas
no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº ______, de ______, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s)
orçamento(s) seguinte(s).

5.2 – Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, terão seus valores, anualmente, reajustados por índice adotado em lei, ou na falta
de previsão específica, pelo– IPCA.

 

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária:

II – Programa de Trabalho:

III – Natureza da Despesa:

IV – Fonte de Recursos:

6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº _____, emi�da em _______, sob o evento nº ________, na modalidade
____________.

 

Cláusula Sé�ma – Do Pagamento

7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a
apresentação de Nota Fiscal, liquidada até ___(_____) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

7.2. No caso de contratações de serviços con�nuados com dedicação exclusiva de mão de obra, as regras sobre a retenção provisória e mensal de provisões
trabalhistas serão realizadas nos termos da Lei Distrital nº 4.636/2011, regulamentada pelo Decreto nº 34.639/2013 e alterações posteriores.

7.3. Os pagamentos somente serão efetuadas pela contratante após a comprovação do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o
FGTS pela contratada rela�vas aos empregados que tenham par�cipado da execução dos serviços contratados.

7.4. Para fins de garan�a de cumprimento das obrigações trabalhistas nas contratações de serviços con�nuados com dedicação exclusiva de mão de obra, será
adotado a seguinte:

7.4.1. os valores des�nados ao pagamento de férias, décimo terceiro salário, ausências legais e verbas rescisórias dos empregados da contratada que
par�ciparem da execução dos serviços contratados serão efetuados pela contratante à contratada somente na ocorrência do fato gerador. OU

7.4.1. os valores des�nados ao pagamento das férias, décimo terceiro salário e verbas rescisórias dos empregados da contratada que par�ciparem da execução
dos serviços contratados serão depositados pela contratante em conta vinculada específica, aberta em nome da contratada, e com movimentação autorizada
pela contratante.

 

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

O contrato terá vigência de ____________ (_____________), de acordo com o item ______do Termo de Referência, a contar da data de sua assinatura até o dia
___ de ___________ de 20___, permi�da a prorrogação na forma da lei vigente, sendo seu extrato publicado no DODF.

 

Cláusula Nona – Das garan�as

A garan�a para a execução do Contrato será prestada na forma de ________, conforme previsão constante do Edital.

 

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal



O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo e de culpa.

 

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

I – até o quinto dia ú�l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

11.2 – Cons�tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.

11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes, devendo manter um preposto para representá-la durante a execução do contrato.

11.4 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.5- A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais
e/ou previdenciários por ventura inadimplidos, bem como a inexistência de formação de vínculo emprega�cio entre os empregados da Contratada e a
Administração Pública do Distrito Federal.

11.6- É proibido o uso de mão de obra infan�l em qualquer fase produ�va do bem ou na prestação do serviço, sob pena de rescisão contratual e a aplicação de
multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis (lei distrital nº 5.061 de 08.03.2013).

11.7- A Contratada fica obrigada a cumprir as exigências da Lei Distrital nº 4.770/2012: I- recepção de bens, embalagens, recipientes ou equipamentos
inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública; II- comprovar que adota prá�cas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e
processos de reu�lização.

11.8. Comprovar, mensalmente, junto ao gestor responsável pelo repasse de recurso público, a regularidade no atendimento às suas obrigações de natureza
fiscal, trabalhista e previdenciária rela�vas a seus empregados.

11.8.1. Incluem-se nessa obrigação as empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos do Distrito Federal.

11.8.2. As irregularidades encontradas em relação às obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias das empresas de que trata este ar�go devem ser sanadas
no prazo máximo de trinta dias da detecção, quando não iden�ficada a má-fé ou a incapacidade de correção.

11.8.3. O não atendimento das determinações constantes da Lei Distrital nº 5.087/2013 implica a abertura de processo administra�vo para rescisão unilateral do
contrato pela Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções. (Lei Distrital nº 5.087/2013 e Decreto Distrital nº 39.978/2019)

11.8.4. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de
dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB)

11.8.5. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de
dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.

11.9. É proibido qualquer conteúdo: (Lei Distrital nº 5.448/2015) I – discriminatório contra a mulher; II – que incen�ve a violência contra a mulher; III – que
exponha a mulher a constrangimento; IV – homofóbico; V – que represente qualquer �po de discriminação.

11.9.1. Estas disposições aplicam-se às contratações de profissionais do setor ar�s�co.

11.9.2. O uso ou o emprego de conteúdo discriminatório cons�tui mo�vo para rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis.

11.10. Será exigida da contrata a implantação do Programa de Integridade das empresas, conforme determinação da Lei 6.112 de 02 de fevereiro de 2018,
alterada pela Lei nº 6.176, de 16/07/2018 e Lei nº 6.308/2019, e regulamentada pelo Decreto nº 40.388 de 14/01/2020. (RETIRAR OS ITENS 11.10 E 11.10.1 SE
O VALOR ESTIMADO FOR INFERIOR A R$ 5.000.000,00)

11.10.1. Para o cumprimento do disposto no item anterior, a contratada deverá apresentar os seguintes documentos: I - Relatório de Perfil, nos termos do Anexo
V do edital; II - Relatório de Conformidade do Programa, nos termos do Anexo VI do edital.

11.11. Deverá ser reservado o percentual de 2% de vagas de trabalho nas licitações de serviços e obras públicas distritais, a ser des�nado a pessoas em situação
de rua, excetuando-se as empresas mencionadas na Lei federal nº 7.102, de 20 de junho de 1983.

11.11.1. As empresas responsáveis pelas obras e pelos serviços devem informar ao órgão do governo que responde pela pauta da assistência social a oferta de
vagas prevista no caput.

11.12. nas contratações de serviços com prestação de mão de obra exclusiva de cláusula que caracterize como falta grave o não recolhimento do FGTS dos
empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale - transporte e do auxílio - alimentação, podendo dar
ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos
do art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

11.13. Conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a contratada deverá cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na
legislação.

 

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a
modificação do objeto.

12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de
dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respec�vo valor, dispensa a celebração de aditamento.

12.3 - Caberá o reajuste/repactuação de preços para a contratação de serviços con�nuados, observado o dispostos na Instrução Norma�va nº 05/2017 - MPOG,
conforme previsão no Edital.

 

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades

O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital, descontada da garan�a
oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

 

Cláusula Décima Quarta – Da Dissolução



O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta)
dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato, desde que não seja caso de rescisão unilateral do contrato.

 

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão

Parágrafo primeiro - O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec�vo processo, na forma prevista no Edital,
observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis. 

Parágrafo segundo - O contrato será rescindido com a aplicação de multa se confirmado o uso de mão de obra infan�l no processamento, transporte, ou
qualquer fase produ�va do bem, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. (Lei Distrital nº 5.061 de 08.03.2013 – Parecer nº 343/2016 – PRCON/PGDF)

 

Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida A�va e cobrados mediante execução na forma da
legislação per�nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

 

Cláusula Décima Sé�ma – Do Executor

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria�va, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições
previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

 

Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Cria�va do Distrito Federal.

 

Cláusula Décima Nona – Do combate à Corrupção

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. (Parecer nº 343/2016 –
PRCON/PGDF)

 

Cláusula Vigésima – Do Foro

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao cumprimento do presente Contrato.

 

Brasília, _____ de ___________ de 2021.

Pelo Distrito Federal: BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA

Pela Contratada:_________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANEXO III DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021-SECEC

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

 

D E C L A R A Ç Ã O

Ref.: (iden�ficação da licitação)

................................., inscrito no CNPJ no..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a)...................................., portador(a) da Carteira de
Iden�dade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a par�r de quatorze anos, na condição de aprendiz (---).

............................................

(data)

............................................................

(representante)

(Observação: em caso afirma�vo, assinalar a ressalva acima)

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANEXO IV DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021-SECEC

M O D E L O

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o no ______________________, sediada no endereço
____________________________, telefone: ______________________, por intermédio do seu representante legal Sr. (a). _______



_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade no ______________ e do CPF no _____________________,
DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para par�cipação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas
transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos pra�cados diretamente ou por seu
representante, nos termos do Decreto Federal no 5.450, de 31/05/2007, adotado no âmbito do DF através do Decreto no 25.966, de 23/06/2007.

Compromete-se, ainda, o encaminhamento da presente Declaração/Termo, devidamente assinado, à CPL da Secretaria de Estado de Cultura, no prazo de 03
(três) dias úteis, juntamente com a documentação necessária, no endereço: Via N2 – Anexo do Teatro Nacional Claudio Santoro, Brasília-DF.

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

_____________________________

Representante Legal

 

Observações: Preferencialmente preencher em papel �mbrado da empresa e apresentar, caso não cadastrado no SICAF, toda a documentação necessária ao
cadastramento no “Portal Licitações”, tais como aquelas rela�vas à:

I) habilitação jurídica, quando for o caso;

II) qualificação técnica;

III) qualificação econômico-financeira, quando for o caso;

IV) regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema de seguridade social e o Fundo de Garan�a de Tempo de Serviço – FGTS;

V) regularidade fiscal perante s Fazendas Estaduais e Municipais; e

VI) ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Cons�tuição e no inciso XVIII do art. 78 da Lei no 8.666, de 1993.

VII) Cer�dão Nega�va perante a Jus�ça do Trabalho ou Cer�dão Posi�va com efeito nega�va. Lei Federal n° 12.440/2011.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANEXO V DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/6021-SECEC

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

 

..............................................., inscrita no CNPJ nº..............................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a)........................................., portador(a)
da Carteira de Iden�dade nº............................e o CPF nº................................., DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais
para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
ins�tuído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

________________________________________________

Representante Legal

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO VI DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021-SECEC

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

 
 

(NOME DA EMPRESA) ___________________________________,CNPJ nº
________________________,sediada__________________________________________________________________________________________________,
declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impedi�vos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

 

_______________, _______ de ________________ de 2021.

_____________________________

Carimbo e Assinatura do Declarante

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANEXO VII DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021-SECEC

D E C L A R A Ç Ã O

 

DECLARO a não ocorrência de NEPOTISMO por parte da empresa_________________________________________ – CNPJ nº _________________________,
conforme Recomendação nº 152/2015-2ª PJFEIS – Promotoria de Jus�ça de Fundações e En�dades de Interesse Social.

Por ser verdade, firmo a presente Declaração para que produza efeitos legais, ciente de que em caso de inobservância da proibição, haverá suspensão de
pagamentos até que ocorra a regularização, sem prejuízo da responsabilização dos envolvidos.

 

Brasília, ____ de___________ de 2021.

 
Pela Empresa: _______________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 



ANEXO VIII DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021-SECEC

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

 
 

A empresa ______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, sediada no endereço
________________________________, telefone/fax nº _______________________________, por intermédio de seu representante legal Sr (a). ________
__________________________, portador (a) da Carteira de Iden�dade nº _______________________ e do CPF nº _____________________, DECLARA para
fins do disposto no ar�go 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, bem como, no Decreto Distrital nº 36.519 de 28 de maio de 2015, que
receberá, sem nenhum custo para a Contratante, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública,
provenientes do objeto do Pregão nº ___/2021 – SECEC, e que dará o des�no legalmente estabelecido para a deposição e tratamento adequado de dejetos e
resíduos.

________________________________

(Data)

________________________________________________

Representante Legal

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANEXO IX DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021-SECEC

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

 

ÓRGÃO/ENTIDADE  

PROCESSO  

MODALIDADE DE LICITAÇÃO  

NÚMERO DA LICITAÇÃO  

LICITANTE  

CNPJ/CPF  

INSCRIÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL  

REPRESENTANTE LEGAL  

CPF  

 

A pessoa �sica ou jurídica acima iden�ficada, por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília, _____ de ______________________ de _______

_______________________________________________

Assinatura

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANEXO X DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021-SECEC

DAS PENALIDADES

 DECRETO Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006.

Publicação DODF 103, de 31/05/06 – Págs. 5 a 7.

Alterações:

Decreto nº 26.993, de 12/07/2006 – DODF de 13/07/06.

Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

Decreto nº 35.831, de 19/09/2014 – DODF de 22/09/14.

Decreto nº 36.974, de 11/12/2015 – DODF de 14/12/15.

Regula a aplicação de sanções administra�vas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administra�vos), e
10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências.

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o ar�go 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o
disposto nos ar�gos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como o
disposto no art. 68 da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, a centralização de compras ins�tuída nos termos da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de
abril de 1999, e as competências ins�tuídas pela Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de 2010, DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - SEÇÃO I

Disposições Preliminares

Art. 1° A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não comprimento das normas de licitação e/ou de contratos, em face do
disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerá, no

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27069&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=35831&txtAno=2014&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=36974&txtAno=2015&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=2340&txtAno=1999&txtTipo=5&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=3167&txtAno=2003&txtTipo=5&txtParte=.


âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no presente decreto.

nova redação dada ao caput do art. 1º pelo Decreto nº 26.993, de 12/07/2006 - DODF de 13/07/06.

Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não cumprimento das normas de licitação e/ou de contratos, em face do
disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7o da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerá, no
âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no presente Decreto.”;

nova redação dada ao caput do art. 1º pelo Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não cumprimento das normas de licitação e/ou de contratos, em face do
disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal nº  8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerá, no
âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas neste Decreto.

Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com dispensa e inexigibilidade de licitação, nos termos do que dispõe a
legislação vigente, e ainda às licitações realizadas pelas Administrações Regionais, até o limite máximo global mensal estabelecido no art. 24, incisos I e II, da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do disposto no § 1° do art. 2° da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999.

SEÇÃO II

Das Espécies de Sanções Administra�vas

Art. 2° As licitantes que não cumprirem integralmente as obrigações contratuais assumidas, garan�da a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções:

nova redação dada ao caput do art. 2º pelo Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

Art. 2o As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garan�da a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - suspensão temporária de par�cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal:

a) para o licitante e/ou contratado através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e o licitante e/ou contratado será
descredenciado do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e
dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta come�da;

nova redação dada à alínea “a” do inciso iii do art. 2º pelo Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será
descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e
dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta come�da;

b) para os licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei n. 8.666, de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e
dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come�da.

nova redação dada à alinea “b” do inciso iii art. 2º pelo Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2
(dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come�da.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

nova redação dada inciso iv do art. 2º pelo Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste ar�go poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do
interessado, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

nova redação dada ao parágrafo único art. 2º pelo Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste ar�go poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia a
interessada, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.”

SUBSEÇÃO I

Da Advertência

Art. 3° A advertência é o aviso por escrito, emi�do quando o licitante e/ou contratado descumprir qualquer obrigação, e será expedido:

nova redação dada ao caput do art. 3º pelo Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

Art. 3º  A advertência é o aviso por escrito, emi�do quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido:

I - pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se
tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par�cipante do Sistema de Registro de Preços;

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou par�cipante do Sistema de Registro de Preços, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de
execução contratual, entendida desde a recusa em re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato.

nova redação dada ao inciso iii do art. 3º pelo Decreto nº 26.993, de 12/07/2006 - DODF de 13/07/06.

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em
re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato.

SUBSEÇÃO II

Da Multa

Art. 4° A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado pelo atraso injus�ficado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes
percentuais:

nova redação dada ao caput do art. 4º pelo Decreto nº 26.993, de 12/07/2006 - DODF de 13/07/06.
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Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso injus�ficado na entrega ou
execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

nova redação dada ao caput do art. 4º pelo Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso injus�ficado na entrega ou
execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso:.

nova redação dada ao inciso i do art. 4º pelo decreto nº 35.831, de 19/09/14 – DODF de 22/09/14.

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso,
sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

nova redação dada ao inciso Ii do art. 4º pelo decreto nº 35.831, de 19/09/14 – DODF de 22/09/14.

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso,
sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos
incisos I e II deste ar�go;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o contrato ou re�rar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente;

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

nova redação dada ao inciso v do art. 4º pelo Decreto nº 26.993, de 12/07/2006  - DODF de 13/07/06.

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

nova redação dada ao inciso v do art. 4º pelo decreto nº 35.831, de 19/09/14 – DODF de 22/09/14.

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

§ 1º A multa será formalizada por simples apos�lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 193 e será executada após regular processo
administra�vo, oferecido ao contratado a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da no�ficação, nos termos
do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666, de 1993, observada a seguinte ordem:

nova redação dada ao § 1º do art. 4º pelo Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

§ 1º A multa será formalizada por simples apos�lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada após
regular processo administra�vo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
no�ficação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garan�a depositada do respec�vo contrato;

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas ao contratado;

nova redação dada ao inciso ii do § 1º do art. 4º pelo Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

III - mediante procedimento administra�vo ou judicial de execução.

§ 2º Sempre que a multa ultrapassar os créditos do contratado e/ou garan�as, o seu valor será atualizado, a par�r da data da aplicação da penalidade, pela
variação do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas.

nova redação dada ao § 2º do art. 4º pelo Decreto nº 26.993, de 12/07/2006 - DODF de 13/07/06.

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garan�a prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, devidamente atualizada
pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados
judicialmente.

nova redação dada ao § 2º do art. 4º pelo Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garan�a prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada
pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados
judicialmente.

§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par�r do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do
contrato, se dia de expediente normal na repar�ção interessada, ou no primeiro dia ú�l seguinte.

§ 4º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias;

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respec�vos custos de cobrança.

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumula�vamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta come�da, consoante o previsto no Parágrafo
único do art. 2º e observado o princípio da proporcionalidade.

§ 6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver jus�ficado interesse da
unidade contratante em admi�r atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do caput deste ar�go.

§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste ar�go não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.

Acrescentado o art. 4-a pelo decreto nº 36.974, de 11/12/15 – DODF de 14/12/15.

Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações previstas na Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010, nos seguintes
percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso,
sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;
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III - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido pela
Administração;

IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o que for menor, em caso de
rescisão contratual;

V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o que for menor, pelo
descumprimento de qualquer cláusula do contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II.

SUBSEÇÃO III

Da Suspensão

Art. 5° A suspensão é a sanção que suspende temporariamente a par�cipação de contratado em licitações e o impede de contratar com a Administração, e, se
aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral do adjudicado e/ou contratado, no Cadastro de Fornecedores
do Distrito Federal, ins�tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, com a suspensão inscrita no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

nova redação dada ao caput do art. 5º pelo  Decreto nº 26.993, de 12/07/2006 - DODF de 13/07/06.

Art. 5° A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par�cipar de licitações e de contratar com a Administração, e, se aplicada em
decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral do licitante e/ou contratado, no Cadastro de Fornecedores do Distrito
Federal, ins�tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos
a seguir:

nova redação dada ao caput do art. 5º pelo  Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par�cipar de licitações e de contratar com a Administração, e, se aplicada em
decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito
Federal, ins�tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos
a seguir:

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi�da pela Subsecretaria de Compras e Licitações, ou pelo órgão integrante do Sistema de
Registro de Preços, a empresa permanecer inadimplente;

nova redação dada ao inciso i do art. 5º pelo  Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi�da pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, ou pelo órgão integrante do
Sistema de Registro de Preços, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, ou pregão para inclusão no Sistema de Registro de Preços,
quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou,
em original ou cópia auten�cada, de forma defini�va;

nova redação dada ao inciso ii do art. 5º pelo Decreto nº 26.993, de 12/07/2006 - DODF de 13/07/06.

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido
no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia auten�cada, de forma defini�va;

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar
o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, obje�vando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação;

b) tenha pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

c) receber qualquer das multas previstas no ar�go anterior e não efetuar o pagamento; a reabilitação de dará com o pagamento.

nova redação dada à alinea “c” do inciso iv do art. 5º pelo Decreto nº 26.993, de 12/07/2006 - DODF de 13/07/06.

c) receber qualquer das multas previstas no ar�go anterior e não efetuar o pagamento.

§ 1° São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando
de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par�cipante do Sistema de Registro de Preços;

II - o ordenador de despesas do órgão contratante e/ou par�cipante do Sistema de Registro de Preços, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de
execução contratual, entendida desde a recusa em re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato.

nova redação dada ao inciso ii do § 1º do art. 5º pelo Decreto nº 26.993, de 12/07/2006 - DODF de 13/07/06.

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em
re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato.

§ 2° A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e produzirá os seguintes efeitos:

nova redação dada ao § 2º do art. 5º pelo Decreto nº 26.993, de 12/07/2006 - DODF de 13/07/06.

§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

I - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento
licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par�cipante do Sistema de Registro de
Preços, implicará na suspensão, por igual período, perante todos os órgãos/en�dades subordinados à Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999, e alterações
posteriores;

II - se aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou par�cipante do Sistema de Registro de Preços, na hipótese do descumprimento da
obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato, implicará na suspensão
perante o órgão sancionador.

§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem pra�cadas no âmbito dos
procedimentos derivados dos pregões.

SUBSEÇÃO IV

Da Declaração de Inidoneidade

Art. 6° A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado de Fazenda, à vista dos mo�vos informados pela Subsecretaria de Compras e
Licitações.
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nova redação dada ao caput do art. 6º pelo  Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

Art. 6º  A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos mo�vos informados na
instrução processual.

§ 1° A declaração de inidoneidade prevista neste ar�go permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo�vos que determinaram a punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo de até dois anos de sancionamento.

nova redação dada ao § 1º do art. 6º pelo  Decreto nº 26.993, de 12/07/200 6- DODF de 13/07/06.

§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste ar�go permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo�vos que determinaram a punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.

nova redação dada ao § 1º do art. 6º pelo  Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste ar�go permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo�vos que determinaram a punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.

§ 2° A declaração de inidoneidade e/ou sua ex�nção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os
órgãos/en�dades subordinadas ou vinculadas ao Poder Execu�vo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666,
de 1993.

nova redação dada ao § 2º do art. 6º pelo  Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

§ 2º  A declaração de inidoneidade e/ou sua ex�nção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os
órgãos/en�dades subordinadas ou vinculadas ao Poder Execu�vo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993.”

CAPÍTULO II

DAS DEMAIS PENALIDADES

Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios pra�carem atos irregulares ou
ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e Licitações, estarão
sujeitas às seguintes penalidades:

I - suspensão temporária do cer�ficado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da
gravidade dos fatos; e

II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto

III - aplicam-se a este ar�go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto.

fica acrescentado o parágrafo único ao art. 6º pelo  Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

Parágrafo único. Aplicam-se a este ar�go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto.”

fica revogado o inciso iii do art. 7º pelo Decreto nº 26.993, de 12/07/2006 - DODF de 13/07/06.

Art. 8° As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais
nos 8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002:

nova redação dada ao caput do art. 8º pelo  Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

Art. 8º  As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis
Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002:

I - tenham sofrido condenação defini�va por pra�carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham pra�cado atos ilícitos, visando frustrar os obje�vos da licitação;

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos pra�cados.

CAPÍTULO III

DO DIREITO DE DEFESA

Art. 9° É facultado ao interessado interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, a contar da ciência da respec�va no�ficação.

nova redação dada ao caput do art. 9º pelo  Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

Art. 9º É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, a contar da ciência da respec�va no�ficação.

§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra�cou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 2° Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecu�vos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrário; só se iniciam e vencem os prazos referidos neste ar�go em dia de expediente no órgão ou na en�dade.

nova redação dada ao § 2º do art. 9º pelo Decreto nº 26.993, de 12/07/2006 - DODF de 13/07/06.

§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecu�vos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

fica acrescentado o § 3º do art. 9º pelo Decreto nº 26.993, de 12/07/2006 - DODF de 13/07/06.

§ 3° Os prazos referidos neste ar�go só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en�dade.

fica revogado o § 3º do art. 9º pelo  Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

§ 3° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho
mo�vado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada;

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.
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fica acrescentado o §4º mediante renumeração do §3º pelo Decreto nº 26.993, de 12/07/2006 - DODF de 13/07/06.

§ 4° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho
mo�vado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada;

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

§ 4° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua
imediata divulgação no sí�o www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e
Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal - e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação man�dos por órgãos ou en�dades da
Administração Pública do Distrito Federal.

fica acrescentado o §5º mediante renumeração do §4º pelo Decreto nº 26.993, de 12/07/2006 - DODF de 13/07/06.

§ 5° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua
imediata divulgação no sí�o www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e
Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal - e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação man�dos por órgãos ou en�dades da
Administração Pública do Distrito Federal.

§ 5o Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos arts. 3º e 4º deste decreto, as
quais se formalizam por meio de simples apos�lamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993.

fica acrescentado o §6º mediante renumeração do §5º pelo Decreto nº 26.993, de 12/07/2006 - DODF de 13/07/06.

§ 6º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos arts. 3º e 4º deste decreto, as
quais se formalizam por meio de simples apos�lamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993.

nova redação dada § 6º do art. 9º pelo  Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

§ 6º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos arts. 3º e 4º deste Decreto, as
quais se formalizam por meio de simples apos�lamento, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.”

CAPÍTULO IV

DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

Art. 10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

Parágrafo único. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.

CAPÍTULO V

DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS

Art. 11. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este Decreto, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das
perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, incluir os percentuais rela�vos a multas, e as propostas comerciais
deverão mencionar expressamente a concordância do proponente aos seus termos.

Nova redação dada ao caput do art. 12º pelo  Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, ressalvados os casos em que o objeto exija penalidade específica.”

Fica acrescentado o art. 13 pelo Decreto nº 26.993, de 12/07/2006 - DODF de 13/07/06.

Art. 13. As sanções previstas nos arts. 3º, 4º e 5º deste Decreto serão aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante, inclusive nos casos em que o
descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de Preços.

Fica acrescentado o art. 14º pelo  Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en�dade.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Fica renumerado o  art. 13 para art. 14 pelo Decreto nº 26.993, de 12/07/2006 - DODF de 13/07/06.

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Fica renumerado o art. 14 para art. 15 pelo  Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.

Fica renumerado o  art. 14 para art. 15 peloDecreto nº 26.993, de 12/07/2006 - DODF de 13/07/06.

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.

Fica renumerado o art. 15 para art. 16 pelo  Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 30 de maio de 2006.

118º da República e 47º de Brasília

MARIA DE LOURDES ABADIA
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