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DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2013 – 

PREGÃO/SECULT – SCN - Via N2 – Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro - CEP 70.070-120 – BRASÍLIA 

– DF. www.cultura.df.gov.br  

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO  

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL POR LOTE 

PROCESSO Nº 150.001754/2013 

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF/ FUNDO DE APOIO Á CULTURA 

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39  

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 08h00min DO DIA 13/08/2013.  

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h00min HORAS DO DIA 13/08/2013.  

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h00min HORAS DO DIA 13/08/2013.  

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: http://www.licitacoes-

e.com.br 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 025/2013 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o 

conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 

MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, para contratação do objeto especificado no Anexo I deste Edital.  

O presente certame será regido pela Lei n
o
 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Federal n

o
 5.450/05, pela Lei 

Complementar n
o
 123/2006, pelos Decretos Distritais n

os 
25.966/05, 26.851/2006 e 32.716/2011 e subsidiariamente 

pela Lei n
o
 8.666/93, além das demais normas pertinentes, observadas as condições estabelecidas neste ato 

convocatório e em seus anexos. 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação 

pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e 

autenticação em todas as suas fases.  

Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira CRISTIANE MARTINS DE OLIVEIRA e Equipe de Apoio, 

designados pela Portaria nº 61, de 12/12/2012, DODF nº 252 de 13/12/2012, mediante a inserção e monitoramento 

de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica:  

http://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 mantiver 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 http://www.licitacoes-e.com.br e no sítio www.cultura.df.gov.br. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento e prestação de serviços na locação de 

equipamentos: palco, sonorização, iluminação, alambrados, gerador, banheiros químicos, serviços de pessoal 

especializado, segurança, objetivando as festividades por ocasião do festival “CENA CONTEMPORÂNEA – 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE BRASÍLIA” que será realizada de 20 de agosto a 01 de 

setembro de 2013, reunindo mais de 35 projetos artísticos nacionais e internacionais e dezenas de atividades 

distribuídas por toda a cidade. O festival mobiliza a cidade durante 13 dias de muito teatro, dança, música, artes 

visuais, performances, oficinas, projeções de vídeos e debates, ocupando uma dezena de espaços das mais variadas 

características, do grande Teatro Nacional Claudio Santoro a espaços não convencionais e áreas públicas. 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 

2.1. Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas, do ramo de atividade do objeto desta licitação que 

comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital:  

2.1.1. Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do § 

1º, art. 1º do Decreto 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; ou  

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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2.1.2. Que não estejam cadastradas no SICAF ou que estiverem com seus cadastramentos vencidos, desde que 

atendidas as exigências do item 7 deste edital.  

2.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às 

condições deste Edital.  

2.3. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação ou participar do contrato dela decorrente:  

2.3.1. Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão; 

2.3.2. Empresas que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, dissolução, liquidação, estrangeiras que não funcionem no país, nem aquelas que tenham sido declaradas 

inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem como as que 

estejam punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com em qualquer esfera da Federação, em qualquer 

dos Poderes.  

2.3.3. Empresas constituídas em consórcios qualquer que seja sua forma de constituição e pessoas físicas não 

empresárias.  

2.3.4. Servidor ou dirigente que integre a Administração Direta do Distrito Federal.  

2.3.5. O autor do termo de referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, bem como as 

sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou 

representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos e humanos em comum, exceto se 

demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.  

2.3.6. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de referência, ou do projeto 

básico ou executivo, 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.  

2.3.7. Pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente 

público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal em 

que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de: (Decreto nº 32.751/11, art. 8º) 

I - contrato de serviço terceirizado;  

II - contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens;  

III - convênios e os instrumentos equivalentes.  

2.3.8 – Considera-se familiar: cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade 

ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive (Decreto 32.751/11, art. 2º, inc. II). 

2.4. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste Pregão, cujo 

descumprimento ensejará rescisão contratual, exegese do art. 78, inciso VI, da Lei 8.666/93.  

 

3. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

3.1. As empresas que desejarem participar do Pregão deverão enviar a proposta eletronicamente, até o dia e horário 

e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo deste Edital, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de 

não haver expediente nessa data, devendo todos os campos do formulário disponibilizado ser preenchidos, 

observando as orientações contidas no mencionado endereço.  

3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, 

na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo para isso 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, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 

2006, em especial quanto ao seu art. 3º, que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos seus 

artigos 42 a 49 e que não se enquadram nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.  

 

4. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

4.1. O credenciamento é a condição obrigatória para formulação de lances e praticar todos os atos neste Pregão, que 

se dará pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema 

eletrônico, obtida no site www.compras.df.gov.br.  

4.2. Para obtenção de chave e senha para seus representantes o licitante deverá estar previamente cadastrado no site 

http://www.licitacoes-e.com.br, na opção SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO, http://www.licitacoes-

e.com.br/aop/lct/licitacao/cadastroforn/FormCadastro.jsp.  

4.3. 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.  

4.4. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento particular e/ou público de procuração com firma 

reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame em 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/aop/lct/licitacao/cadastroforn/FormCadastro.jsp
http://www.licitacoes-e.com.br/aop/lct/licitacao/cadastroforn/FormCadastro.jsp
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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 investidura.  

4.5. 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.  

4.6. A chave de identificação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão 

Eletrônico realizado no Portal “licitações”, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa 

da Administração, devidamente justificada.  

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

imediato bloqueio de acesso.  

4.8. Como requisito para a participação 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, conforme anexo V. 

4.9. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma 

Licitante.  

 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO 

5.1. 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.  

5.2. 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 

emitidas pelo Sistema, Pregoeiro ou de sua desconexão.  

5.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante.  

5.4. Os licitantes deverão inserir proposta, em língua portuguesa, com o VALOR GLOBAL, nos termos das 

planilhas do Anexo II deste edital em moeda nacional do Brasil para cada item cotado, até a data e hora marcada 

para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, no endereço eletrônico 

http://www.licitacoes-e.com.br,quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

5.5. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá (ão) protocolar (em) sua(s) proposta(s), em língua portuguesa, juntamente 

com a(s) documentação (ões) de habilitação, em envelope fechado e identificado o pregão, no prazo máximo de 03 

(três) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no Sistema, no protocolo da Secretaria de Estado de 

Cultura – SCN – Via N2 – Anexo do Teatro Nacional Claudio Santoro, devendo a(s) proposta(s) conter(em): 

a) Nome da proponente, endereço, números do CNPJ 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) Conter preço unitário e total do item, especificados no quadro constante do Anexo II deste Edital, bem como o 

valor global da proposta, expresso em algarismo e por extenso, em moeda nacional, que deverão incluir todos os 

tributos, taxas, materiais para execução dos serviços, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que 

incidam sobre o objeto deste Pregão. Havendo divergência entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá o 

valor por extenso.  

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

entrega.  

e) Conter prazo de execução dos serviços conforme descrito no Anexo I, após o recebimento da Nota de Empenho.  

5.6 Caso o prazo de que trata o item 5.5, letra “d”, não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será 

considerado como aceito para efeito de julgamento.  

5.7. 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 destinadas a sanar evidentes erros formais.  

5.8. Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores superiores aos preços oficiais ou 

estimados pelos órgãos interessados. O desrespeito a essa regra levará os itens a serem considerados fracassados, 

caso não se obtenha êxito com a negociação a ser solicitada, seguindo a ordem de classificação.  

 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO. 

6.1. A partir 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.  

http://www.licitacoes-e.com.br/
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6.2. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do recebimento do seu lance e respectivo horário de 

registro e valor.  

6.3. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero.  

6.4. Serão desclassificadas propostas que contenham preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim 

entendidos:  

I – preços excessivos, quando os mesmos apresentarem valores superiores ao preço estimado constante deste Ato 

Convocatório/Anexo;  

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;  

6.5 Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado.  

6.6. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no Instrumento 

Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo.  

6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado pelo pregoeiro para a abertura da 

sessão de lances e as seguintes condições:  

6.7.1. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema;  

6.7.2. No caso de lances de mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;  

6.7.3. Poderão ser enviados lances superiores ao menor lance registrado para a primeira colocação com a finalidade 

de se disputar as colocações subsequentes.  

6.8. No julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço GLOBAL, observados os prazos máximos 

para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições 

estabelecidas neste Edital.  

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado vedado a identificação do detentor do lance.  

6.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro.  

6.11. O (a) Pregoeiro (a) poderá, se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos internos e 

externos, bem como aos órgãos requisitantes da contratação do objeto deste Pregão, a fim de obter parecer que 

possibilite melhor julgamento das especificações dos produtos cotados, definindo nova data para continuidade da 

sessão licitatória  

6.12. O Sistema Eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período 

de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 

de lances.  

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo Sistema 

Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor 

proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no 

Edital. 

6.13.1. A negociação será realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

6.14. Por força do que dispõe o artigo 44 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, as 

microempresas e empresas de pequeno porte, terão tratamento diferenciado e favorecido, observados as seguintes 

regras:  

6.14.1 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas 

de pequeno porte. 

6.14.1.1 Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º do artigo 44 da Lei Complementar nº 

123/06 será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.  

6.14.2. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma.  

6.14.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

6.14.2.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput 

do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito;  

6.14.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontre em situação de empate, será efetuado sorteio, aleatório e automático pelo sistema, entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

6.14.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, 

o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
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6.14.3.1. O disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  

6.14.3.2. No caso do pregão, após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 

classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item e/ou lote em 

situação de empate, sob pena de preclusão do direito.  

6.15. Encerrada a fase de lance o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme 

disposto neste Edital.  

6.16. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor valor e o estimado 

para a contratação. 

6.17. Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias e do Edital, será declarado o proponente vencedor, 

sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.  

6.17.1. A adjudicação será realizada por preço global por lote. 

6.18. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) 

examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.  

6.19. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico, o Sistema 

Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando 

possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;  

6.20. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e 

terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, por meio de 

mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão;  

6.21. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e Anexos, a 

proposta será desclassificada.  

6.22. A licitante vencedora deverá protocolar no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da declaração 

dos vencedores no Sistema, sua proposta devidamente adequada ao preço negociado, bem como a documentação de 

habilitação, nos termos do item 5.5 deste Edital.  

 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. Encerrada a etapa de lances e negociação, o (a) pregoeiro solicitará o envio dos documentos exigidos para a 

habilitação, conforme regulado neste Edital, que deverá ser enviado em até 30 (trinta) minutos para o e-mail 

“assessoria.uag.secult@gmail.com” ou incluídos pelos licitantes em campo próprio disponibilizado pelo Sistema.  

7.1.1. Excepcionalmente e a pedido do licitante, o prazo previamente fixado no edital poderá ser prorrogado pelo 

Pregoeiro, desde que verificados motivos razoáveis para o atendimento da solicitação. 

7.1.2. Posteriormente tais documentos deverão ser protocolizados, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados 

a partir da declaração dos vencedores no Sistema, no endereço: SCN – VIA n2 – Anexo do Teatro Nacional Claudio 

Santoro. 

7.2. 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 

aquela relacionada no Item 7.2.2 deste Edital. A habilitação fica condicionada à verificação dos seus respectivos 

registros, bem como da validade dos documentos cadastrais e de habilitação parcial por meio de consulta “on-line” 

ao SICAF, no ato da abertura do certame, que será impressa sob forma de “Declaração de Situação”, que instruirá o 

processo, nos termos dos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93, do artigo 3º do Decreto n.º 3.722/2001 e da instrução 

Normativa MARE n.º 5 de 21/07/95, republicada no DOU do dia 19/04/96;  

 

7.2.1. 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 superveniência de fato impeditivo da habilitação;  

III – Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos para a 

realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-

obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 

do inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666/93) (modelo Anexo IV);  

IV – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto 

desta licitação, no tocante ao(s) lote(s) para o (s) qual (is) está concorrendo, por intermédio da apresentação de 

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

o objeto deste Edital;  

V - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, emitida pela Secretaria de Estado de 

Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser obtida através do site 

www.fazenda.df.gov.br;  
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VI - Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), 

expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de 

validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser 

apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores;  

VII – as licitantes deverão apresentar, ainda, a certidão 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. 

7.2.1.1. A licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta Situação do Fornecedor”, 

algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a fim de comprovar a sua 

regularidade.  

 

7.2.2. As Licitantes não cadastradas ou com cadastramento vencido junto ao SICAF, deverão encaminhar os 

seguintes documentos:  

I – Declaração, sob as penas da lei, da superveniência de fato impeditivo da habilitação;  

II – Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos para a realização 

de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de 

menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 

V, do art. 27, da Lei n.º 8.666/93) (modelo Anexo IV);  

III – Certificado 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 – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o 

disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007;  

V – Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), 

expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de 

validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser 

apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores;  

VI – Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser efetuada mediante Certidão Conjunta 

expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos 

federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme preconizado no artigo 1º do Decreto n.º 

6.106/2007;  

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

VIII - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, emitida pela Secretaria de Estado 

de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser obtida por meio do site 

www.fazenda.df.gov.br;  

IX – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto 

desta licitação, no tocante ao(s) lote(s) para o qual (is) está concorrendo, por intermédio da apresentação de Atestado 

(s) de Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatível com o objeto 

deste Edital.  

X – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas 

na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios.  

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, 

devidamente autenticado 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 
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XI – Apresentar registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  

XII – Apresentar prova de inscrição Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;  

XIII – Apresentar Ato constitutivo, 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; 

XIV – Apresentar inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício. 

XV - 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 atividade assim o exigir.  

XVI - As licitantes deverão apresentar, ainda, a certidão 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. 

7.3 As licitantes que participarem desta licitação como microempresas e empresas de pequeno porte deverão 

apresentar toda a documentação exigida no item 7.2.1 ou 7.2.2 deste Edital e, ainda, apresentar:  

I – Declaração, 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, 

instituído pela Lei Complementar nº. 132, 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 45 da referida Lei Complementar, e que não se 

enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar, conforme modelo constante do 

Anexo VI.  

7.4. Nos termos do art. 43 da Lei Complementar 123, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal das micro e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração, para a regularização, nos termos da legislação pertinente.  

7.4.1. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 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 decisão oportuna e conveniente, além de incidir a prescrição contida no art. 7° da Lei 10.520/02.  

7.5. Os documentos necessários à habilitação, quando enviados ao pregoeiro, deverão ser apresentados em original, 

ou por qualquer processo de cópia autenticada 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.  

7.6. 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.  

7.7. Para os efeitos desta licitação, considera-se sede a matriz ou o único estabelecimento comercial, industrial e de 

prestação de serviços da empresa (mesmo CNPJ).  

7.8. Em todas as hipóteses referidas nos 7.2.1 e 7.2.2 deste Edital, não serão aceitos protocolos, tampouco 

documentos com prazo de validade vencido.  

7.9. Quando o documento e/ou certidões apresentados não informarem a sua validade deverão estar datados dos 

últimos 90 (noventa) dias.  

7.10. A empresa que não enviar a documentação de habilitação via “fax ou e-mail” 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 26.851/2006 e 

alterações posteriores.  

 

8. DAS PENALIDADES 

8.1 - As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia 

defesa, estão sujeitas às sanções previstas no Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 

31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006 

(Anexo VII).  

8.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no 

instrumento convocatório ou no contrato. 

8.2.1. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.  

8.2.2. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado 

pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, 

quando for o caso, cobrada judicialmente. 

8.3.  Em caso de rescisão motivada pelo art. 77 da Lei nº 8.666/93, a Administração poderá investir-se na posse de 

bens, alienar coisas, promover contratações para conclusão ou aperfeiçoamento dos serviços. 
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9. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 

9.1. Para impugnar o presente Pregão qualquer pessoa poderá fazê-lo Até 2 (dois) dias úteis que anteceder a abertura 

da sessão publica, na forma eletrônica pelo endereço eletrônico http://www.licitacoes-e.com.br, no horário de 

08h00min as 12h00min e de 14h00mm as 18h00mm.  

9.1.1. Caberá ao (à) Pregoeiro (a), auxiliado pela unidade requisitante do serviço, decidir sobre a petição.  

9.1.2. 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.  

9.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser envidados ao pregoeiro, até três 

dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, 

no site www.cultura.df.gov.br. 

9.2.1. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro através do site www.cultura.df.gov.br, no 

link correspondente a este edital, ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações 

prestadas pelo Pregoeiro.  

9.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei nº 

10.520/2002, até dois dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, no protocolo da Secretaria 

de Estado de Cultura do Distrito Federal – na SCN Via N2 Anexo do Teatro Nacional Claudio Santoro. 

9.4. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 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, na SCN – Via N2 – Anexo do Teatro Nacional Claudio Santoro.   

9.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

9.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria de Estado de Cultura 

do Distrito Federal – na SCN Via N2 Anexo do Teatro Nacional Claudio Santoro - Brasília/DF.  

9.7. A falta de manifestação imediata e motivada 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).  

9.8. 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 a decisão final sobre os recursos contra 

atos do (a) Pregoeiro (a), nos termos do art. 8°, IV c/c art. 11, VII, do Decreto 5.450/05.  

9.9. Manifestada a intenção de interpor recurso, ficarão os demais licitantes intimados 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, nos termos do art. 26, do Decreto 5.450/05.  

9.10. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Chefia da Unidade de 

Administração Geral da Secretaria de Estado de Cultura procederá à homologação do certame.  

9.11. O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, nos termos do § 1° do art. 26 c/c art. 27, todos do 

Decreto 5.450/05.  

9.12. Não serão conhecidos os recursos apresentados intempestivamente.  

 

10. DA VIGÊNCIA, CONTRATO E VALIDADE. 

10.1. O contrato terá vigência 120 (cento e vinte) dias corridos a partir de sua assinatura, persistindo as obrigações 

decorrentes da garantia, quando houver, sendo seu extrato publicado no DODF a expensas do Contratante;  

10.2. A Administração convocará a empresa vencedora a assinar o Instrumento Contratual, dentro do prazo e 

condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Decreto 

n° 26.851/2006, no Decreto n° 26.993/2006, no decreto n° 27.069 e na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações 

subsequentes.  

10.3. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da intimação nesse 

sentido.  

10.4. O Contrato subordina-se ao Termo Padrão N.º 01/2002, em conformidade com o Decreto 23.287 de 

17/10/2002 do Distrito Federal. 

10.5. Por ocasião da celebração do contrato, será exigido da licitante vencedora a prestação de uma das seguintes 

garantias:  

I - caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos 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, de 2004)  

II - seguro-garantia; ou,  

III - fiança bancária.  

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.cultura.df.gov.br/
http://www.cultura.df.gov.br/
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10.5.1 Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima, no percentual de 2% (dois por cento) 

do valor do contrato (Lei n.º 8.666/93, art. 56, parágrafo 2º).  

10.5.2 A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira que, por si ou 

pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo 

indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002.  

10.5.3 Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora:  

a) somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;  

b) poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada 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 notificação regularmente expedida, a garantia 

deverá ser reconstituída;  

c) ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas ou judiciais.  

10.5.4 Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia exigida será considerada 

recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata anulação da N.E (nota de empenho) emitida.  

10.6 . A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n.º 8.666/93 combinado com o Inciso XII, do artigo 55, 

do mesmo diploma legal.  

10.7 . É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e condições 

estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, conforme o disposto no 

Inciso XXIII, do artigo 4º da Lei 10.520/2002.  

10.8 . A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento, sujeitando o infrator 

às penalidades legalmente estabelecidas.  

10.9 . O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos, do art. 64, parágrafo 2º da Lei 

n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela 

adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço.  

10.10 A inexecução parcial ou total do contrato, de acordo com o artigo 78 da Lei 8.666/93, ensejará a sua rescisão e 

a penalização da empresa nos termos deste Edital e da Lei 8.666/93.  

10.11 O contrato a ser firmado não será reajustado.  

10.12. Será designado um executor para o contrato, ao qual serão incumbidas as atribuições contidas nas Normas de 

Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade vigentes (Decreto n.º 32.598 de 15/12/2010).  

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório;  

11.2. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos (empregados) e 

acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e 

demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços;  

11.3. Responsabilizar-se das eventuais despesas para execução do serviço solicitado, qualquer que seja o valor, e 

cumprir todas as obrigações constantes do(s) Anexo(s) deste Ato Convocatório;  

11. 4. Comprovar, mês a mês, o efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento 

dos empregados destinados para a prestação dos serviços;  

11.5. Constitui obrigação da contratada o disposto no Termo de Referência (Anexo I) do presente edital.  

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1. Indicar o executor interno do Contrato, conforme Art. 67 da Lei 8.666/93 e Dec. 32.598/2010, Art. 41, Inciso 

II e § 3º;  

12.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada;  

12.3. Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que se fizerem necessários à 

execução dos serviços;  

12.4. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço;  

12.5. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua 

responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do Objeto Contratado;  

 

13. DA FISCALIZAÇÃO 

13.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por executor interno do ajuste, especialmente 

designado pelo Órgão Requisitante, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for 
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necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, além das atribuições contidas nas Normas de 

Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal;  

13.2. Não obstante a Contratada seja única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços definidos 

neste edital e seus anexos, a Contratante reserva-se o direito de exercer a mais ampla fiscalização sobre os serviços, 

por intermédio de representante especificamente designado, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, podendo:  

I - Sustar a execução de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com o especificado, sempre que essa 

medida se torne necessária; II - Exigir a substituição de qualquer empregado ou preposto da contratada que, a seu 

critério, venha a prejudicar o bom andamento dos serviços;  

III - Determinar a refazimento dos serviços realizados com falha, erro ou negligência, lavrando termo de ocorrência 

do evento;  

13.3 - O serviço deverá ser entregue conforme disposto no Anexo I;  

a) será recebido o serviço pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes.  

b) o recebimento não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-

profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;  

13.4 - se a licitante vencedora deixar de entregar o serviço dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito, 

aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas neste Edital;  

13.5 - a Contratante poderá a seu exclusivo critério, por conveniência administrativa, dispensar o recebimento 

provisório dos serviços e produtos, nos termos do artigo 74, inciso II, da Lei 8.666/93.  

 

14. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

14.1. Os serviços deverão ser executados em Brasília (Plano Piloto), Taquatinga e Gama 

 

15. DO PAGAMENTO 

15.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:  

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o 

disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007;  

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa 

Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);  

III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 

IV – Certidão 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. 

15.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde 

que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.  

15.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada 

monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a variação “pro 

rata tempore” do INPC/IBGE.  

15.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for 

imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços 

ou correção monetária (quando for o caso).  

15.5. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:  

I – a multa será descontada do valor total do respectivo contrato; e 

II – se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material, ou ainda superior ao valor da 

garantia prestada, responderá o contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

15.6. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8°, da Lei 8.666/93, de 

21’ de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, oferecido a contratada a oportunidade 

de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3° do 

art. 86, da Lei 8.666/93.  

15.7. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em 

nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta 

corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado 

no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011.  

15.7.1. Excluem-se das disposições deste item: 

I – os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal; 
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II – os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em 

virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em instituições bancárias indicadas nos respectivos 

documentos; 

III – os pagamentos a empresas de outros estados da federação que não mantenham filiais e/ou 

representações no DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado. 

 

16. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

16.1. Da Empresa contratada - Para comprovar sua qualificação técnica, a licitante deverá apresentar atestado(s) de 

capacidade técnica expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da licitante, 

comprovando aptidão para desempenho das atividades pertinentes e compatíveis com o objeto licitado, passível de 

confirmação e de desclassificação. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. 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.  

17.2. 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.  

17.3. A(s) licitante(s) vencedora(s) ficará (ão) obrigada(s) a entregar os serviços descritos na Nota de Empenho, no 

local nela indicado, sem que isso implique em acréscimo nos preços constantes das propostas;  

17.4. A critério do pregoeiro, que deverá justificar previamente no chat de mensagens, o prazo de 30 (trinta) minutos 

para o envio de documentos por meio de fax, poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário.  

17.5. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório desclassificar a proposta da licitante 

que for declarada inidônea na área da Administração Pública.  

17.6. À Chefia da Unidade de Administração Geral da Secretaria de Estado de Cultura 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 ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado, nos termos do artigo 49 da Lei n.º 8.666/93.  

17.7. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei n.º 8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º, II).  

17.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, 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 n.º 8.666/93, art. 

65, § 5º).  

17.09. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília – DF, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja.  

17.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

17.11. 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.  

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

Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

 

Brasília,  31 de julho de 2013. 

 

 

CRISTIANE MARTINS DE OLIVEIRA  

Pregoeira 
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ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO 025/2013-SECULT 

TERMO DE REFERÊNCIA  

CENA CONTEMPORÂNEA – FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE BRASÍLIA 

 

 

2. APRESENTAÇÃO 

2.1. Trata-se da 14º (décima quarta) edição do festival “CENA CONTEMPORÂNEA – FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE TEATRO DE BRASÍLIA”, que será realizada de 20 de agosto a 01 de setembro de 

2013, reunindo mais de 35 projetos artísticos nacionais e internacionais e dezenas de atividades distribuídas por toda 

a cidade. O festival mobiliza a cidade durante 13 dias de muito teatro, dança, música, artes visuais, performances, 

oficinas, projeções de vídeos e debates, ocupando uma dezena de espaços das mais variadas características, do 

grande Teatro Nacional Claudio Santoro a espaços não convencionais e áreas públicas. 

 

3. OBJETO 

3.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento e prestação de serviços na locação de 

equipamentos: palco, sonorização, iluminação, alambrados, gerador, banheiros químicos, serviços de pessoal 

especializado, segurança, objetivando as festividades por ocasião do festival “CENA CONTEMPORÂNEA – 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE BRASÍLIA”, conforme programação. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo geral: 

a) Realizar o festival “Cena Contemporânea 2013” no período de 20 de agosto a 01 de setembro de 2013 

em Brasília, para público de todas as idades e classes sociais. 

 

4.2. Objetivos específicos: 

a) Oferecer uma programação artística nacional e internacional de alto nível para o público de Brasília;  

b) Contribuir para a elevação do padrão estético e conceitual das produções locais;  

c) Contribuir com a reflexão da comunidade sobre a sociedade e homem contemporâneos;  

d) Promover o contato e intercâmbio de projetos entre programadores, artistas, gestores culturais e 

produtores nacionais e internacionais;  

e) Mediar a relação entre tendências artísticas inovadoras e o público;  

f) Dinamizar as relações entre o setor cultural da cidade;  

g) Apoiar a excelência na produção artística contemporânea por meio de oficinas práticas e proposta de 

criação coletiva;  

h) Reafirmar a importância das artes cênicas e da cultura como agentes fundamentais para a transformação 

social. 

 

4.3. Tais objetivos coincidem com a política governamental para o setor, com o desenvolvimento de novos 

produtos culturais e turísticos, aproveitamento da nossa diversidade, regionalização da produção e acesso a bens 

culturais e geração de emprego e renda, favorecendo o desenvolvimento cultural e econômico da região Centro-

Oeste. 

 

5. JUSTIFICATIVA 

Ao longo de sua história, o festival “CENA CONTEMPORÂNEA – FESTIVAL INTERNACIONAL 

DE TEATRO DE BRASÍLIA” mobiliza o público e estimula o setor cultural do Distrito Federal em diferentes 

frentes, trazendo à cidade obras de qualidade e inovadoras que dificilmente se apresentariam no circuito de exibição 

comercial da cidade. Promove ainda a interação entre artistas, produtores e gestores culturais do teatro, dança, 

música e circo e estimula o surgimento de novos projetos, fortalecendo assim a articulação do setor. Sua realização 

envolve a comunidade em discussões e reflexões estéticas e sociais por meio das obras e atividades propostas. 

As características socioculturais do Distrito Federal, cuja população é formada em sua grande maioria por 

pessoas oriundas de todas as partes do país e o crescente índice de circulação de estrangeiros, são extremamente 

favoráveis para acolherem as mais diversas formas de manifestação da diversidade cultural brasileira e 

internacional, transformando-se em celeiro de artistas em potencial, com a existência de segmentos de público 

adequados para todas essas linhas culturais. Tais características favorecem, sobremaneira, a consolidação de projetos 

com a natureza do festival “CENA CONTEMPORÂNEA – FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE 

BRASÍLIA”, ampliando, assim, as ações que norteiam as políticas públicas para a cultura.  
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Com esse entendimento, esta Secretaria de Estado de Cultura houve por bem acolher a proposta de 

realização do festival “CENA CONTEMPORÂNEA – FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE 

BRASÍLIA”, visto que o projeto busca disseminar a circulação do produto cultural do Distrito Federal, nacional e 

internacional, incentivando o aumento dessa produção possibilitando incrementar a geração de trabalho e renda para 

os agentes culturais envolvidos em uma grande cauda da cadeia produtiva da economia criativa. 

 

6. PLANO DE AÇÃO/PROGRAMAÇÃO/TABELA DE ITENS: 

Para a realização do projeto, os trabalhos são divididos em diversas etapas durante o período mínimo de um 

ano. Algumas ações são desenvolvidas com mais tempo de antecedência, pois envolvem parcerias que podem vir a 

se concretizar dois ou três anos depois. Assim, além da equipe básica do festival, que trabalha permanentemente, 

contamos com a participação de parceiros e apoiadores, que atuam em várias de suas etapas, conforme abaixo 

especificados. 

Em 2013 o Cena Contemporânea apresentará espetáculos que traduzem o estágio atual da produção 

mundial e que reflitam as visões dos diversos artistas, provenientes de regiões distintas do globo terrestre, em 

relação aos temas que discutem as questões que mobilizam a sociedade contemporânea. 

Como nos anos anteriores, a programação do festival irá contemplar espetáculos internacionais, nacionais e 

locais, além das atividades de formação e das apresentações musicais que acontecerão no Ponto de Encontro, 

localizado na Praça do Museu Nacional da República. 

A edição de 2013 apresentará ao público uma programação artística internacional focada nos seguintes 

eixos: 

i. A concretização do compromisso assumido na edição de 2012 de manter um espaço privilegiado para às 

produções provenientes da América Latina e da África. 

ii. Apresentação de obras de teatro, dança e música, além de workshops, provenientes da Coréia do Sul, país 

convidado de honra em 2013. 

iii. Processos de residência artística e coprodução em parceria com o Performance Space 122 (PS122), de 

Nova York, que se dedica a experiências cênicas inovadoras, de diversos gêneros, culturas e perspectivas.  

iv. Espetáculos provenientes de outras partes do mundo, entre os quais se destacam as possibilidades de 

participação de grupos da Finlândia, Dinamarca, Polônia, Irã e Alemanha. 

A programação nacional e local será definida foi feita durante mês de maio de 2013 através de processo 

inscrição pública e seleção feita pela curadoria do festival e, no caso dos espetáculos de Brasília, por uma comissão 

especialmente convidada. Abaixo segue grade de programação: 

 

 LOCAL 
19/08/13 

segunda 

20/08/13 

terça 

21/08/13 

quarta 

22/08/13 

quinta 

23/08/13 

sexta 

24/08/2013 

sábado 

25/08/2013 

domingo 

PRAÇA DO MUSEU + 

RESTAURANTE 

(performances) 

      montagem 

17h30 e 19h 

Domínio Público  

(Espanha) 

17h30 e 19h 

Domínio 
Público  

(Espanha) 

  

SALA MARTINS 

PENNA 
        montagem 

21h 

A Primeira 

Vista 
RJ 

20h 

A Primeira 

Vista 
RJ 

TEATRO FUNARTE 

PLÍNIO MARCOS 
montagem 

20h 

Pendiente 
de Voto 

(Espanha) 

20h 

Pendiente 
de Voto 

(Espanha) 

20h 

Pendiente de 
Voto 

(Espanha) 

montagem 
19h 

Sexton 
19h 

Sexton 

PRAÇA  

SHOWS/ 

INTERVENÇÕES 

  

22h00 

Abertura do 

Festival 
 

Criolina 

Champagne 
DJ 

convidado 

Enrique 
Diaz 

23h00 

A Margem 
 

22h45 

DJ 

22h30 

Pablo 
Fagundes 

 

DJ 

21h00 

FIIM 01 
 

22h30 

Space Nigth 
Love Dance 

Laser 

(Criolina) 

FIIM 02 

21h00 

Sacassaia 
(DF) 

 

23h 
Omar Musa  

 D’Opus & 

Roshambo  
(Australia) 

18h 

Todos os 
Sons 

Passo Largo 

Concerto para 
Criança 

Baby do 

Brasil 
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26/08/13 

segunda 

27/08/13 

terça 

28/08/13 

quarta 

29/08/13 

quinta 

30/08/13 

sexta 

31/08/2013 

sábado 

01/09/2013 

domingo 

SALA MARTINS 

PENNA 

 

montagem 

 

21h 

La femme 

qui tua les 
poissons  

Bruno 

Bayen 
(França) 

 

21h 

La femme 

qui tua les 
poissons  

Bruno 

Bayen 
(França) 

 

montagem 

 

21h 
La Tristura  

Materia Prima 

(Espanha) 

21h 

La Tristura  

Materia 
Prima 

(Espanha) 

20h 

La Tristura  

Materia 
Prima 

(Espanha) 

TEATRO FUNARTE 

PLÍNIO MARCOS 

 

montagem 

20h 

Pattern and 
Variability 

e Balance e 

Imbalance 

(Coreia) 

20h 

Pattern and 
Variability 

e Balance e 

Imbalance 

(Coreia) 

montagem 

20h 
MÚSICA 

Jambinai 

(Coréia) 

  

PRAÇA  

SHOWS/ 

INTERVENÇÕES 

 

  

22h00 

Alberto 

Salgado 
 

23h00 

Dillo 
D'Araújo 

22h 

Jaime Ernest 
Dias 

Instrumental 

 
23h 

Cesar de Paula 

& Projeto S.A. 

22h00 

Paradiso 

 
23h00 

Brasilia - Capital 

Iberoamericana 
da Juventude 

22h30 
Pink Freud 

(Polonia) 

21h30 

Guillaume 
Perret & the 

Electric Epic 

(França) 

 

 

6.1. Tabela de itens necessários para a realização dos eventos: 

 

Itens 
ITEM UNID/MEDIA QUANT OCORRÊNCIA TOTAL 

TR 

 SISTEMA DE SOM, LUZ, PROJEÇÃO, 

LED E TRANSMISSÃO         

6.1.1 
SOM MÉDIO PORTE (Praça Museu 

Nacional) 

UNID/DIA 
1 11 11 

6.2.1 SOM PEQUENO PORTE (sala Martins Penna) UNID/DIA 1 9 9 

6.3.1 SOM PEQUENO PORTE (sala Plínio Marcos) UNID/DIA 1 11 11 

6.4.1 
ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE (Praça 

Museu Nacional) 
UNID/DIA 1 11 11 

6.5.1 
ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE (sala 

Martins Penna) 
UNID/DIA 1 9 9 

6.6.1 
ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE (sala 

Plínio Marcos) 
UNID/DIA 1 11 11 

6.7.1 PROJETOR 10.000 ANSILUMENS UNID/DIA 1 11 11 

6.2 GERADOR DE ENERGIA E FORÇA         

6.8.2 
GERADOR EM PARALELO 500 KVAs 

(2x250 KVAs)  
UNID/DIA 1 13 13 

  
ESTRUTURAS METÁLICAS, PALCO, 

TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS 

 

      

6.9.1 PALCO – PRAÇA DO MUSEU NACIONAL UNID/DIA 1 13 13 

6.10.1 
ALAMBRADO DISCIPLINADOR DE 

PÚBLICO 
DIÁRIA/ML 800 13 10400 

6.11.1 
BANHEIRO QUÍMICO PORTATIL MOD. 

STANDARD 
UNID/DIA 22 13 286 

6.12.2 BANHEIRO QUÍMICO PORTATIL (PNE) UNID/DIA 4 13 52 

  SERVIÇOS GERAIS E SEGURANÇA         

6.13.1 SEGURANÇA DE SHOW DESARMADA UNID/DIA 40 13 520 

6.13.2 SOCORRISTA/BRIGADISTA UNID/DIA 3 11 33 

6.13.3 AMBULÂNCIA DE PRIMEIROS UNID/DIA 1 8 8 
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SOCORROS 

6.12.1 VAN EXECUTIVA (DIÁRIA DE 12h) DIARIA 6 13 78 

  
RH - SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS 

 

      

6.14.1 TÉCNICO OPERADOR DE SOM UNID/DIA 1 11 11 

6.14.2 TÉCNICO OPERADOR DE ILUMINAÇÃO UNID/DIA 1 11 11 

6.14.3 
TÉCNICO OPERADOR DE SISTEMA DE 

PROJEÇÃO 
UNID/DIA 2 11 22 

6.14.4 CARREGADORES  UNID/DIA 4 11 44 

6.14.5 HOLDIE UNID/DIA 2 11 22 

6.14.6 AUXILIAR DE LIMPEZA UNID/DIA 5 13 65 

 

7. CADERNO DE CLASSIFICAÇÃO DE ITENS - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

7.1. SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE 

7.1.1.  SISTEMA DE PA: 01 mesa digital com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, gate 

por canal, 24 canais de saida com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação  (Yamaha M 

7 CL, Digidesigner SC 48, Midas Pro 2, Soundcraft ou similar); sistema de Sonorização Line Array , composto por 

12 caixas tree-way por lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus; sistema de bumper para 

elevação do sistema ou Assessórios para trabalhar em Ground Stacked, 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 

18" cada, por lado ( EAW, Adamson, Norton, Nexo, Meyer Sound, LS Áudio, JBL, FZ Áudio ou similar); sistema 

de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D, com no mínimo 2400 watts RMS por canal 

em 2 Omhs (Lab Gruppen, Crown, QSC, Crest Audio, Power Soft ou similar); 01 processador digital com 4 

entradas e 8 saídas; software de gerenciamento do sistema através de tablet ou computador; 01 multicabo de 48 

canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 

12 vias com comprimento mínimo de 60 metros para o processamento; Main power trifásico de 63 ampères por fase, 

regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Sistema de comunicação entre P.A. e Monitor. Quantidade: 11 dias. 

 

7.1.2. SISTEMA DE MONITOR: 01 mesa digital com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, 

compressor, gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de 

alimentação ( Yamaha M 7 CL, Digidesigner SC 48, Midas Pro 2, Soundcraft ou similar); Sistema com 16 

monitores passivos two-way com 02 falantes de 12" e 1 Drive cada ( Norton, EAW SM 400, SM 222, Clair, DAS , 

Nexo, DB ou similar); Sistema de amplificação com 02 racks de potência com 4 amplificadores cada com 

possibilidade de atender 12 vias de monitoração; Side Fill composto por 2 caixas tree-way de alta frequência e 2 de 

sub grave com falantes de 18" por lado ( EAW KF 850/SB 850, Norton , Meyer, Adamson , DB , JBL , LS Audio ou 

similar); Sistema de amplificação para alimentação do Side Fill composto por 01 Rack com 4 amplificadores Classe 

D , potência mínima de 1000 watts por canal ( Lab Gruppen, QSC, Crown, Crest Audio, Power Soft ou similar); 08 

microfones (Shure, AKG, Sennheiser, Audio Techinica, Electro; Voice, DPA ou similar; 04 microfones sem fio 

UHF (Shure, Sennheiser , AKG, Audio Techinica ou similar); 36 pedestais modelo Boom; 12 direct box; 04 sub 

Snake com multipolos; Main power trifasico de 125 ampères por fase , regulador de tensão, voltímetro , 

amperímetro e transformador isolador de 10.000 watts para alimentação em 110 volts. Quantidade: 11 dias. 

 

7.1.3. BACKLINE: a) BATERIA: (yamaha recording custom, maple custom ou similar), composta de: 01 bumbo 

22”, 01 tom 8”x8’’, 01 tom 10”x8”; 01 tom 12”x12” com tom holder e clamp, 01 surdo 16”x14” com sistema rims e 

pés, 01 caixa yamaha maple 14”x5,5”; b)FERRAGENS: 05 estantes de prato tipo girafa, 01 estante para surdo (para 

um pad eletronico), 01 banco de bateria reforçado drum throne tama ou similar, 01 estante de caixa, 01 estante de hi 

hat, 01 pedal de bumbo dw5000 simples, 01 ventilador, 01 tapete preto 2x2; c) PERCUSSÃO: 01 set de congas lp 

giovanni galaxy (conga, tumba, quinto) com suportes, 01 bongo lp com suporte, 01 set de timbales 14”e 15” lp tito 

puentes ou matador com suporte para cowbells, 03 estantes de prato girafa, 01 surdo de samba com pes, 01 estante 

de caixa; d) BAIXO: 01 cabeçote ampeg svt pro 3 ou 4 (ou similar), 01 caixa ampeg svt 810 (ou similar); e) 

GUITARRA: 02 x fender twin amp ou twin reverb; f) TECLADOS: 01 fender twin reverb, 02 estantes de teclado 

tipo X; g) 10 Direct Box. h) MICROFONES: 01 Kit de microfones para percussão 01 Kit de microfones para 

bateria, 01 Kit (08) de microfones para instrumentos de sopro; h) Cabos, conectores, extensões e pedestais 

necessários para o backline. Quantidade: 11 dias. 

 

7.2. SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE (SALA MARTINS PENNA - TNCS) 
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7.2.1. 01 Console digital com 16 entradas analógicas, possibilidade de expansão de até 40 canais, AD/DA 24 bits, 

sample rate até 96KHz, 8 auxiliares, 4 processadores de efeito, equalizador paramétrico de 4 bandas, Dynamics por 

canal, 8 buses de saída, Mixagem Surround (Yamaha, Midas Soundcraft , Mackei ou similar); 04 caixas 500W (JBL, 

Meyer, EV ou similar) ativa Fly (com fitas para pendurar); 06 caixas 300w (JBL, Meyer, EV) ativa para monitor; 02 

subwooffer 500W; 02 microfones sem; 02 CDJ de uso profissional; 02 Microfone C/F (SM 58 ou similar); Cabo de 

36 vias de 60 metros (medusa); Cabos para ligação de todo sistema. Quantidade: 09 dias. 

 

7.3. SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE (SALA PLÍNIO MARCOS - FUNART) 

7.3.1. 01 Console digital com 16 entradas analógicas, possibilidade de expansão de até 40 canais, AD/DA 24 bits, 

sample rate até 96KHz, 8 auxiliares, 4 processadores de efeito, equalizador paramétrico de 4 bandas, Dynamics por 

canal, 8 buses de saída, Mixagem Surround (Yamaha, Midas Soundcraft , Mackei ou similar); 04 caixas 500W (JBL, 

Meyer, EV) ativa Fly, com fitas para ficar penduradas; 04 caixas 300w (JBL, Meyer, EV) ativa para monitoração; 

02 subwooffer 500W; 04 microfones SM 58; 02 CDJ de uso profissional; Cabo de 36 vias de 60 metros (medusa); 

20 cabos canon 20 metros; 20 cabos canon 10 metros; 20 cabos canon 05 metros; 01 Microfones S/F (Shure / 

Karsect / Sennheiser/ TSI ou similar); 03 Direct Box. Quantidade: 11 dias. 

 

7.4. SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE (PRAÇA MUSEU NACIONAL) 

7.4.1. 01 mesa computadorizada 2048 canais (Avolite Pearl, Tigger Touch, GrandMA, Jands ou similar); 64 

canais de dimmer montados em Rack de 4.000 watts por canal; 36 canais de Propower para ligação dos movings 

Heads; 2 Amplificador de Sinal DMX de 8 vias; 64 refletores PAR 64; 16 refletores Elipsoidais; 4 refletores 

minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 24 refletores PAR LED RGBW; 64 Filtros Rosco cores diversas; 18 

movings Heads Spot minimo 575 watts com CMY ( DTS, Clay Paky, Robe, Martin ou similar); 12 movings Heads 

Wash minimo 575 watts com CMY ( DTS, Clay Paky , Robe, Martin ou similar); 8 movings Heads Beams 700 ( 

DTS, Clay Paky, Robe, Martin ou similar); 8 ribaltas de Led RGBW; 2 canhões seguidores 1200 watts; 2 máquinas 

de fumaça DMX; Sistema de intercon com 4 pontos. Quantidade: 11 dias.   

 

7.5. SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (SALA MARTINS PENNA - TNCS) 

7.5.1. 40 Refletores Elipsoidal, 25/50 graus, 575W, com porta filtro, íris e porta gobo (marca ETC , Robert 

Juliart, Altman ou similar); 22 Refletores PC 1Kw, com porta filtro e barn doors (marca Telem, ETC ou similar); 10 

Fresnel 1Kw com porta filtro e Barn Doors (marca Telem, ETC ou similar); 04 Fresnel 500W com porta filtro e 

Barn Doors (marca Telem, ETC ou similar); 43 Refletores par 64, Foco 5, 110V, 1Kw, com porta filtro; 10 

Refletores par 64, Foco 2, 110V, 1Kw, com porta filtro; 03 Refletores PC 2.000W, com porta filtro e barn doors 

(marca Telem, ETC ou similar); 01 Refletores Fresnel 5000W, com porta filtro e barn doors; 10 Ribaltas Led DMX 

256 leds; 10 PAR 36 (PIN BIN); 02 super strobo 1000w DMX; 40 adaptadores steck (macho) para pial (fêmea); 40 

garras tipo G para pendurar refletores; 40 adaptadores pial macho PTV femea; 01 Maquina de fumaça Haze 1000W; 

01 sistema “intercom” para comunicação palco/cabine. Quantidade: 09 dias.  

 

7.6. SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (SALA PLÍNIO MARCOS - FUNART) 

7.6.1. 40 Refletores Elipsoidal, 25/50 graus, 575W, com porta filtro, íris e porta gobo (marca ETC , Robert 

Juliart, Altman ou similar); 22 Refletores PC 1Kw, com porta filtro e barn doors (marca Telem, ETC ou similar); 10 

Fresnel 1Kw com porta filtro e Barn Doors (marca Telem, ETC ou similar); 04 Fresnel 500W com porta filtro e 

Barn Doors (marca Telem, ETC ou similar); 43 Refletores par 64, Foco 5, 110V, 1Kw, com porta filtro; 10 

Refletores par 64, Foco 2, 110V, 1Kw, com porta filtro; 03 Refletores PC 2.000W, com porta filtro e barn doors 

(marca Telem, ETC ou similar); 01 Refletores Fresnel 5000W, , com porta filtro e barn doors; 10 Ribaltas Led DMX 

256 leds; 01 mesa de iluminação 48/96, marca ETC ou similar, modelo ismart fader, com 60 canais de dimmer 

DMX; 06 racks de dimmer com total de 72 canais de 2Kw cada; 02 Main Power 12 canais de 20 amperes em cada 

canal; Cabo de AC de 20 metros (03 vias); 10 multicabos de 25 metros de 06 vias, com 06 plugs pial macho e 06 

plug pial fêmea; 10 multicabos de 20 metros de 06 vias, com 06 plugs pial macho e 06 plug pial fêmea; 10 

multicabos de 15 metros, de 06 vias com 06 plugs pial macho e 06 plug pial fêmea; 20 extensões de 20 metros; 20 

extensões de 10 metros; 20 extensões de 05 metros; 20 extensões de 02 metros; 40 adaptadores steck (macho) para 

pial (fêmea); 80 garras tipo G para pendurar refletores; 30 adaptadores pial macho PTV femea; 02 maquina de 

fumaça DMX Martin 1000W ; 01 sistema “intercom” para comunicação palco/cabine. Quantidade: 11 dias.  

 

7.7. SISTEMAS DE PROJEÇÃO 

7.7.1. Locação de sistema de projeção, mínimo de 10.000 Lumens com 01 (um) projetor, incluindo as estruturas 

de suporte dos equipamentos e acompanhamento técnico, para atender as apresentações musicais no palco 

localizado na Praça do Museu. Quantidade: 11 dias. 
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7.8. GERADOR DE ENERGIA E FORÇA 

7.8.1. Locação de Máquinas e Equipamentos: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

locação de GERADOR MÓVEL EM PARALELO formada por 02 (dois) grupo(s) gerador(es) com potencia 

individual mínima em regime de trabalho “EMERGÊNCIA” PAINEL DE CONTROLE: U.S.C.A. (unidade de 

supervisão de corrente alternada) função de controle e de paralelismo GRUPO/GRUPO E GRUPO / REDE, divisão 

de carga proporcional quando em paralelo com qualquer outro grupo, sistema de registro em histórico com os 

últimos 200 (duzentos) eventos com data, hora e valores das grandezas elétricas, mecânicas e digitais, visor de 

cristal líquido gráfico para instrumentação, e teclas de operação; SISTEMA TRIFÁSICO Tensões reconectáveis 

para 440/380/220/127 VAC, Frequência 50 ou 60 Hz, PAINÉL DE FORÇA Disjuntor de proteção e manobra na 

base do gerador de 1.600 A, tipo caixa aberta, com bobina de abertura, bobina de fechamento e motor de 

carregamento 24 VDC, corrente de ruptura de 42 kA/ 380 V para permitir o paralelismo entre fontes, barramentos de 

cobre para conexão de cabos. MOTOR DIESEL: Sistema de injeção eletrônica diesel para controle de frequência 0 a 

100% de carga com variação máxima de ± 0,5% e, baixa emissão de poluentes, CONTAINER SILENCIADO OU, 

CANÓPIA: Confeccionada em chapa de aço, pintura eletrostática a pó de altíssima resistência a arranhões, nível de 

ruído sonoro de 73,8 db@ 7 metros com 75% de carga, isolado internamente com espuma acústica auto anti-chama 

e auto-extinguível, 5 (cinco) portas de acesso interno/ externo, sendo uma para os painéis de força e comando no 

alojamento de operação e CABLAGEM: Jogo(s) de cabo(s) flexíveis com isolação mínima para 1 kV e 25 (vinte e 

cinco) metros, dimensionados de acordo coma potência e tensão nominal da USINA a plena carga. ACESSÓRIO(S) 

DE CONEXÃO: Quadro de barramento de cobre para conexão intermediária, composto de 4 (quatro) barras de 

cobre. PROTEÇÕES: 01 (um) ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 3 metros 

de comprimento enterrada no solo, conectada com cordoalha de cobre nu 16 mm2 aos pontos e carcaças metálicas 

de painéis e container do gerador para proteção contra choque elétrico. NORMAS SEGURANÇA, QUALIDADE E 

MEIO AMBIENTE: ISO9001, 9002, 9003, 9004, 14000, QS, BS4999 /BS5000 / BS5514 / IEC34 / VDE0530. Cada 

grupo gerador deverá dispor de Sistema de aterramento individual conforme NBR 5419, Os instaladores deverão 

atender todas as normas de segurança no trabalho e, instalações elétricas em baixa tensão (NBR 5419 e NBR 5410). 

O(s) operador(es) do grupo gerador deverão possuir certificação em NR 10 emitida por órgão certificador SENAI ou 

Fundação educacional (escola técnica), a fim de garantir segurança nos procedimentos com instalações elétricas de 

baixa tensão. PERFIL DE UTILIZAÇÃO: Franquia de utilização de até 16 (dezesseis) horas a cada diária. 

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIAIS: Em caso de avaria em um do(s) grupo gerador (es) da USINA, o outro 

grupo gerador deverá suportar  sem interrupções (pico de energia) o fornecimento de energia, desde que mantida 

uma DEMANDA igual ou inferior a 50% da potência da usina. TRANSPORTE vertical e terrestre, de ida e de volta 

incluso. 

7.8.2. GERADOR EM PARALELO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

locação de gerador em paralelo com potencia máxima em regime de trabalho de 500 kVA´s, formado por 02 (dois) 

grupos de 250 KVA’s, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação, período de funcionamento de no 

máximo 18h. Nota: Unidade de medida (Diária)/ 13 diárias; 

 

7.9. ESTRUTURA DE PALCO 

7.9.1. Palco de 12,00 x 08,00, com 1,50m de altura até o piso do palco, montado na Praça do Museu Nacional da 

República, com cobertura, estrutura de P.A. e telas laterais e de fundo. Palco com cobertura do tipo duas águas, em 

estrutura de duro alumínio tipo Box Truss 760x660 soldado com liga 6351 – T6, sustentado em torres de EQ 30 de 

duro alumínio soldado com liga 6351 – T6 e revestido em lona MP 1400, anti-chama e anti-fungos comprovado por 

laudo de flamabilidade, na medida de 12,00 x 08,00 x 09,00 e piso medindo 12,00 x 08,00, com altura ajustável de 

0,50 a 02,50, confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo aço carbono (liga 6013), revestido em 

compensado multi laminado, fenólico, de 20mm. Acabamento do palco em saia de madeira revestida em TNT preto 

e pintura do piso em tinta PVA preta. O palco é acompanhado de house mix de PA medindo 4,80 x 4,40 x 0,50 

coberta em tenda do tipo piramidal e fechada nas laterais com lona cristal e house mix de Monitor medindo 4,80 x 

4,40 x 02,00, coberta em tenda do tipo piramidal e fechada nas laterais com lona.Toda estrutura de palco recebe 

guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 

0,11cm conforme exigências técnicas do CBM-DF e Defesa Civil, o palco deverá ter escada de acesso em material 

antiderrapante com largura mínima de 1,20m, telas laterais do tipo sombrite 50% e ART devidamente registrada 

junto ao CREA-DF. Quantidade total: 1 (uma) unidade e 13 diárias.  

 

7.10. ESTRUTURAS METÁLICAS 

7.10.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de ALAMBRADO 

DISCIPLINADOR DE PÚBLICO - estrutura de grade de alambrado disciplinador de público, em modulo de 2,00 x 

1,00, do tipo grade metálica tubular, fixados ao solo por pés tubulares com altura de 1,20m de altura, com 
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acabamento em pintura metalizada na cor alumínio ou zincada, para as áreas do Ponto de Encontro do festival, na 

Praça do Museu Nacional da República. Nota: Unidade de medida (Metro) / 13 diárias.  

 

7.11. BANHEIROS QUIMICOS 

7.11.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de BANHEIRO QUÍMICO 

PORTATIL MODELO STANDARD: banheiros químicos portáteis, em polipropileno ou material similar, com teto 

translúcido, tubo de suspiro de 3” do tipo chaminé, com caixa de dejeto com capacidade para 220lts, com porta 

objeto, porta papel higiênico, mictório, assento sanitário com tampa. Piso fabricado em madeira emborrachada e/ou 

revestido em fibra de vidro, do tipo antiderrapante. Paredes laterais e fundo com ventilação. Banheiro contendo 

adesivo identificador de masculino e/ou feminino, fechadura da porta do tipo rolete com identificação de 

livre/ocupado. O banheiro deverá ter as dimensões de 1,22m x 1,16m x 2,30m. Porta com sistema de mola para 

fechamento automático quando não está em uso, montados na Praça do Museu Nacional da República. Unidade de 

medida (Unidade) / 13 diárias. 

 

7.11.2. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de BANHEIRO QUÍMICO 

PORTATIL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - Banheiro químico portátil, em 

polipropileno ou material similar, com teto translúcido, suspiro de 3” do tipo chaminé, com caixa de dejeto com 

capacidade para 220lts, com porta objeto, porta papel higiênico, mictório, gel volátil para higienização das mãos, 

assento sanitário com tampa, apoio em barra de ferro nas três laterais, protetor de assento. Fabricado em piso de 

madeira emborrachada e/ou revestido em fibra de vidro antiderrapante. Paredes laterais e fundo com ventilação. 

Banheiro contendo adesivo identificador de deficiente físico, fechadura da porta do tipo rolete com identificação de 

livre/ocupado, O banheiro deverá ter as dimensões de 1,16m x 2,44m x 2,30m. Porta com sistema de mola para 

fechamento automático quando não está em uso. Unidade de medida (Unidade). 

 

7.12. SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

7.12.1. Fornecimento de Serviços de transporte em VAN EXECUTIVA: vans com capacidade mínima para 14 

(catorze) passageiros sentados, em bom estado de conservação e limpeza, equipado com todos os equipamentos de 

segurança, idade máxima do veículo de 2 (dois) anos a partir da data de fabricação até a data de início da prestação 

dos serviços, com ar condicionado, com poltronas estofadas, com motorista, com combustível diesel, com seguro 

total e quilometragem livre, diária mínima de 12h. Unidade de medida: (diária) quantidade: 13 diárias.  

 

7.13. SERVIÇOS GERAIS E SEGURANÇA 

7.13.1. SEGURANÇA DE SHOW (desarmada) – para atuar como segurança de shows em área especifica de 

eventos, uniformizado e identificado, a empresa prestadora de Serviços deverá obedecer as regras da Portaria 3233 

da Policia Federal, com carga horária de 12h diária, para trabalhar na Praça do Museu Nacional da República.  

 

7.13.2. SOCORRISTA/BRIGADISTA: serviço de brigada antipânico especializada, para atuar em primeiro 

socorro em linha de show, com carga horária de 12h por turno; 

 

7.13.3. AMBULÂNCIA DE PRIMEIROS SOCORROS: Serviços de empresa especializada para plantão de 

primeiros socorros, compreendendo: 1 (uma) ambulância com motorista, estacionada no local do evento (Praça do 

Museu Nacional da República), com 1 Médico Clinico Geral, 1 Enfermeira de nível superior, 1 Auxiliar de 

enfermeira. (diária de 12h) 

 

7.14. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE PRODUÇÃO E AFINS 

7.14.1. TÉCNICO OPERADOR DE SOM: responsável pela execução dos procedimentos técnicos para atender às 

necessidades das apresentações artísticas em palco e em todas as áreas em que ocorrerem, promovendo a ligação e 

operação dos equipamentos de som. 

 

7.14.2. TÉCNICO OPERADOR DE ILUMINAÇÃO: responsável pela execução dos procedimentos técnicos para 

atender às necessidades das apresentações artísticas em palco e em todas as áreas em que ocorrerem, promovendo a 

ligação e operação dos equipamentos de iluminação. 

 

7.14.3. TÉCNICO OPERADOR DE SISTEMA DE PROJEÇÃO: responsável pela execução dos procedimentos 

técnicos para atender às necessidades das apresentações artísticas em palco e em todas as áreas em que ocorrerem, 

promovendo a ligação e operação dos equipamentos de projeção e vídeo mapping. 
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7.14.4. CARREGADORES: Prestação de serviço de carregamento de equipamento na área do evento do início do 

show até a finalização com profissionais capacitados e de posse de todos os acessórios de proteção e segurança 

individual. (12 horas); para o ponto de encontro do festival, na Praça do Museu Nacional da República. 

 

7.14.5. AUXILIAR DE LIMPEZA: Prestação de serviço de limpeza na área do evento do início do show até a 

finalização com profissionais capacitados e de posse de todos os acessórios de limpeza. (12 horas); para o ponto de 

encontro do festival, na Praça do Museu Nacional da República. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Instruir seus servidores a respeito das disposições presentes neste Contrato; 

8.2. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA, em suas instalações para execução dos serviços; 

8.3. Indicar o local para execução dos serviços via Ordem de Serviço; 

8.4. Promover, por intermédio de servidor designado, o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos 

serviços, rejeitando aqueles que não atenderem a qualidade exigida, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas e exigindo medidas corretivas por parte da CONTRATADA; 

8.5. Realizar o pagamento à CONTRATADA, pelos valores efetivamente comprovados na execução dos 

serviços prestados nos prazos estabelecidos neste; 

8.6. Notificar à CONTRATADA, fixando-lhe prazo para correção das irregularidades encontradas nas 

execuções dos serviços. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Instruir seus empregados a respeito das disposições presentes neste Contrato mantendo, durante toda a sua 

execução, as condições de habilitação e qualificações exigidas no ato convocatório; 

9.2. Responsabilizar-se pelo transporte, instalação, desinstalação e entrega de materiais em locais pré-

determinados pela CONTRATANTE; 

9.3. Realizar os testes nos equipamentos, após a sua instalação; 

9.4. Refazer os serviços executados com falhas ou imperfeições de qualquer natureza e promover a troca de 

materiais rejeitados, sempre às suas expensas, quando solicitados pela CONTRATANTE, dentro do prazo máximo 

de 12 horas após notificação; 

9.5. Utilizar-se de ferramentas adequadas e recomendadas em especificações técnicas e manuais dos fabricantes 

dos respectivos equipamentos; 

9.6. Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização pela CONTRATANTE dos serviços a serem 

executados; 

9.7. Fazer por sua conta e risco os testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa 

execução dos serviços, bem como responsabilizar-se por todas as liberações necessárias junto aos órgãos 

competentes do DF (Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria de Segurança Pública, Juizado de Menores, 

AGEFIS, Secretaria de Saúde, CREA/DF); 

9.8. Responsabilizar-se integralmente pelos atos de seus empregados praticados nas dependências da 

CONTRATANTE ou mesmo fora delas, que venha a causar danos a esta ou a seus funcionários, com a substituição 

imediata destes; 

9.9. Responsabilizar-se por todos os danos ou prejuízos que vier a causar à CONTRATANTE, seus bens, 

pessoas ou bens de terceiros, em decorrência do descumprimento das condições aqui definidas, por falha na 

execução dos serviços ou por emprego de peças inadequadas; 

9.10. Responsabilizar-se pelo exato cumprimento de todas as obrigações e exigências decorrentes da legislação 

trabalhista e previdenciária, ficando claro inexistir entre seus empregados e a CONTRATANTE vínculo 

empregatício ou de qualquer outra natureza, razão pela qual correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todos 

os ônus decorrentes de rescisões de contratos de trabalho e atos de subordinação de seu pessoal; 

9.11. Caberá a empresa com sessão eventual de montagem de eventos e afins, efetuar uma visita técnica e 

elaborar um relatório de postura física de recebimento do patrimônio pública (área de montagem do evento), a qual, 

se verificará as condições de integridade das instalação físicas, e a importância de ressaltar com registros 

fotográficos e descritivos técnicos, qualquer tipo de inconformidade ou dano nas instalações físicas. A mesma ficará 

responsável pela implantação, manutenção, tratamento e desmontagem de qualquer tipo de estrutura a ser 

implantada no local. 

9.12. Apara a entrega da área, será observado a limpeza de todo o perímetro de montagem e responsabilidade da 

empresa, com atenção aos resíduos sólidos e resto de material de montagem e lixo de qualquer natureza deixada pela 

empresa. 
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9.13. A entrega final, só se dará, mediante entrega ao órgãos competente, de um relatório de postura de entrega 

da área pública, a qual deverá contar levantamento fotográfico com laudos técnicos informando as condições de 

entrega.  Em havendo qualquer tipo de dano ao patrimônio publico, a empresa se responsabilizará pelos custo e 

reparos necessários para reestabelecer as condições a qual  lhe foi entregue  inicialmente. 

9.14. O não cumprimento destes procedimentos poderá ocorrer a não liberação da área para início de montagem e 

multas sobre o valor global do contrato. 

 

10. TERMOS E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 

10.1. Os serviços deverão ser executados em espaços pré-definidos pela produção do evento, devendo ser 

concluídos no prazo de 24 (vinte quatro horas) antes do início previsto de cada evento. 

 

11. DAS PENALIDADES 

11.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia 

defesa, estão sujeitas às sanções em conformidade com o Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 

103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 

14/08/2006:  

 

12. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

12.1. O contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados de sua assinatura. 

 

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. O contrato portará a dotação orçamentária proveniente de recursos próprios desta Secretaria de Estado de 

Cultura do Distrito Federal do Governo do Distrito Federal. 

 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Salienta-se, que se porventura alguma situação não prevista neste Termo ocorrer, todas as consequências de 

sua existência serão regidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como pelas legislações que 

tratam do tema. 

14.2. Fica desde já eleito o Fórum da cidade de Brasília, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado. 

 

 

ELABORADO POR: 

 

 

LUCAS FORMIGA 

Gerente de Eventos e Produções 

DE ACORDO: 

 

 

RAQUEL PICKERSGILL 

Subsecretária de Políticas e Promoções Culturais (em 

exercício) 
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ANEXO II – DO EDITAL DE PREGÃO Nº 025/2013 
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS 
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ANEXO III DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2013-SECULT 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS Nº _____/2012-SC, NOS 

TERMOS DO PADRÃO 1/2002. 

PROCESSO Nº . 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes 

 

O DISTRITO FEDERAL através da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, inscrita no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica sob o n.º 03.658.028/0001-09, com sede no Setor Cultural Norte, Via N2, Anexo do 

Teatro Nacional Cláudio Santoro, representada por HAMILTON PEREIRA DA SILVA, na qualidade de Secretário 

de Estado de Cultura, conforme delegação de competência outorgada pelo Senhor Governador, através do Decreto 

de 01 de janeiro de 2011, doravante denominada simplesmente SECRETARIA, e a empresa 

________________________________, doravante denominada Contratada, CNPJ n.º ____________________, 

com sede no _______________________________ - telefone nº ___________, neste ato representada por 

_________________________, CPF nº ______________________, na qualidade de representante legal. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Procedimento 

 

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 025/2013-PREGÃO/SECULT e 

seus Anexos de fls. _____________, da Proposta de Preços de fls. ___________, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, 

bem como pela Lei n° 8.666, de 21/06/1993, subsidiariamente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Objeto 

 Contratação de empresa especializada para fornecimento e prestação de serviços na locação de 

equipamentos: palco, sonorização, iluminação, alambrados, gerador, banheiros químicos, serviços de pessoal 

especializado, segurança, objetivando as festividades por ocasião do festival “CENA CONTEMPORÂNEA – 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE BRASÍLIA” que será realizada de 20 de agosto a 01 de 

setembro de 2013, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos de fls. 

_____________, na Proposta de Preços de fls. ____________, na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, bem como a Lei n° 

8.666, de 21/06/1993, subsidiariamente. 

 

CLÁUSULA QUARTA – Da Forma e Regime de Execução 

 

4.1 - O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço GLOBAL, 

segundo o disposto nos arts. 6º e 10º, da Lei 8.666/93. 

 4.2 - É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste contrato, cujo 

descumprimento ensejará rescisão contratual, exegese do art. 78, inciso VI, da Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA QUINTA – Do Valor  

5.1 – O valor total do contrato é estimado em R$ ____________________________, procedente do 

orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. 

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 de Despesa: 33.90.39  

IV – Fonte de Recursos:  

5.2. O contrato não será reajustado.  

 

 6.2 – O empenho é de R$ ______________________, conforme Nota de Empenho nº _____/2012-SC, 

emitida em ______________, sob o evento n.º 400091, na modalidade ____________________. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – Do Pagamento 

7.1 - O pagamento será feito de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira de Contábeis 

do Distrito Federal, em parcela(s), conforme a prestação dos serviços, mediante a apresentação de Notas Fiscais, 

liquidadas em até 30 (trinta) dias de sua apresentação devidamente atestada pelo Executor do Contrato. As empresas 

com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), os pagamentos serão efetuados exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário 

junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto, deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde 

deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767/2011. 

7.2 – Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, contados a partir do 

ateste do executor para os serviços constantes da nota fiscal, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde 

o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação "pro rata tempore" do INPC. 

7.3 - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:  

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o 

disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007;  

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa 

Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);  

III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 

IV – Certidão 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. 

             7.4 - Durante a vigência do contrato os preços serão fixos e irreajustáveis. 

 

CLÁUSULA OITAVA – Do Prazo 

O Contrato terá prazo de vigência de 120 (cento e vinte) dias corridos, a partir da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA NONA – Das Garantias 

A título de garantia a Contratada efetuará o recolhimento de caução, correspondente a 2% (dois por cento) 

do valor atribuído ao Contrato, o equivalente a R$ ______________________ mediante Guia de Recolhimento em 

qualquer agência do Banco de Brasília (BRB) que poderá  ser em dinheiro, título da dívida pública, seguro-garantia 

ou fiança bancária, 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, 

assegurando 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 terá as seguintes obrigações: 

I – apresentar até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários 

resultantes da execução do Contrato; 

II – apresentar comprovante mês a mês do efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de 

pagamento dos empregados, de modo a resguardar os direitos trabalhistas destes e a possível responsabilização 

subsidiária do DF, assim como recolhimento dos encargos fiscais e comerciais, e as seguintes obrigações: 

11.2 – arcar com o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação do serviço, tais como seguros 

de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes e outras que porventura venham a ser 

criadas pelo Governo, assumindo ainda, a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais  previstos na legislação social e trabalhista em vigor, vez que seus empregados não terão vínculo 

empregatício com a Secretaria de Estado de Cultura do DF; 

11.3 – responder pelos danos causados por seus agentes; 

11.4 – manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.5 – manter em seu quadro de pessoal um número suficiente d profissionais capacitados, de modo que possibilite a 

prestação dos presentes serviços; 

11.6 – arcar com todos os custos necessários à execução da presente contratação; 

11.7 – dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade porventura existente na execução dos 

serviços; 

11.8 – cumprir rigorosamente a Lei Trabalhista, as Normas de Medicina e Segurança do Trabalho, o Código Civil e 

demais regulamentos aplicáveis às relações de trabalho e contratuais administrativas; 

11.9 – comprovar a regularidade fiscal também em relação ao Distrito Federal para que seja efetivado o pagamento; 
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11.11 – apresentar prazo de entrega conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 025/2013-PREGÃO/SECULT e seus 

Anexos; 

11.11.1 – TERMOS E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO: 

Os serviços deverão ser executados em Brasília (Plano Piloto) 

11.12 – cumprir todas as obrigações constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 025/2013-PREGÃO/SECULT e 

seus Anexos de fls. __________, da Proposta de Preços de fls. __________, que passam a fazer parte do presente 

contrato, independente de sua transcrição. 

11.13– Não haverá, sob qualquer hipótese, a possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade 

por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos pela empresa contratada, 

bem como formação de vínculo empregatício entre seus empregados e a Administração, tudo nos termos do art. 71, 

§ 1º, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da Alteração Contratual 

12.1 – Toda e qualquer alteração contratual deverá ser feita mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo 

no art. 65, da Lei 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Das Penalidades 

13.1 - O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato, sujeitará a 

Contratada às sanções previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 025/2013-PREGÃO/SECULT e seus Anexos, 

descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei 8.666/93, 

facultada ao Distrito Federal em todo caso, a rescisão unilateral. 

13.2 – Estará a Contratada sujeita ao Decreto-DF nº 26.851/96, alterado pelo Decreto nº 26.993/2006; 

13.2.1 - Art. 78, inciso XVIII, c/c art. 27, inciso V, da Lei n. 8.666/93; 

13.2.2 - Art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

13.3.  Em caso de rescisão motivada pelo art. 77 da Lei nº 8.666/93, a Administração poderá investir-se na posse de 

bens, alienar coisas, promover contratações para conclusão ou aperfeiçoamento dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Da Rescisão Amigável 

O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente após autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente, a depender do juízo de conveniência da Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Da Rescisão 

O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das hipóteses legais previstas 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. 

 

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 Ativa 

e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão 

unilateral do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Do Executor 

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA designa como Executor para o 

Contrato, a __________________________________, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de 

Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal. 

 

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 útil 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 no órgão interessado, de acordo com o art. 60 da Lei 

nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Do Foro  

Fica eleito o Foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente 

Contrato. 

Brasília-DF, ____ de julho de 2013. 

 

Pelo Distrito Federal:___________________________________ 

HAMILTON PEREIRA DA SILVA 
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Pela Contratada:______________________________________ 

      

 

ANEXO IV PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2013-SECULT 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

Ref.: (identificação da licitação) 

................................., inscrito no CNPJ no..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. 

(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 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 partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (---) . 

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

(data) 

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

(representante) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2013-SECULT 

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/fax no 

______________________, por intermédio do seu representante legal Sr. (a). _______ 

_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade no 

______________ e do CPF no _____________________, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de 

habilitação para participação 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 praticados 

diretamente ou por seu representante, nos termos do Decreto Federal no 5.450, de 31/05/2005, adotado no âmbito do 

DF através do Decreto no 25.966, de 23/06/2005. 

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 timbrado da empresa e apresentar, caso não cadastrado no 

SICAF, toda a documentação necessária ao cadastramento no “Portal Licitações”, tais como aquelas relativas 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 Garantia 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 Constituição e no inciso XVIII do art. 78 da Lei no 

8.666, de 1993. 

VII) Certidão Negativa perante a Justiça do Trabalho ou Certidão Positiva com efeito negativa. Lei Federal n° 

12.440/2011 
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ANEXO VI PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2013-SECULT 

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 Identidade 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, instituído 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 
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ANEXO VII PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2013-SECULT 

DAS PENALIDADES 

 

DECRETO Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006 

DODF DE 31.05.2006 

 

  

Regula a aplicação de sanções administrativas 

previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de 

junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos), 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 artigo 100, inciso VII, da 

Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto nos artigos 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 instituída nos termos da Lei 

Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competências instituídas pela Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de 

2003, DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

SEÇÃO I 

Disposições Preliminares 

Art. 1° A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva 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 âmbito da Administração Direta, 

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

Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva 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.  

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006 

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 Administrativas 

Art. 2° As licitantes que não cumprirem integralmente as obrigações contratuais assumidas, garantida a prévia 

defesa, estão sujeitas às seguintes sanções: I - advertência; 

II - multa; 

III - suspensão temporária de participação 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 

cometida; 

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 cometida. 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 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. 
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Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do 

inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

SUBSEÇÃO I 

Da Advertência 

Art. 3° A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratado 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 participante do Sistema de Registro de Preços; 

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou participante do Sistema de Registro de Preços, se o 

descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de 

empenho ou assinar o contrato. 

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução 

contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. ALTERADO - Decreto n° 

26.993 de 12 de julho de 2006  

SUBSEÇÃO II 

Da Multa 

Art. 4° A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado pelo atraso injustificado na entrega ou 

execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 

Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado, pelo ordenador de despesas do órgão 

contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006  

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:. 

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;  

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 artigo; 

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar 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. 

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 

contrato, exceto prazo de entrega. 

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006  

§ 1º A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 

193 e será executada após regular processo administrativo, oferecido ao contratado a oportunidade de defesa prévia, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 

8.666, de 1993, observada a seguinte ordem: 

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas ao contratado; 

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

§ 2º Sempre que a multa ultrapassar os créditos do contratado e/ou garantias, o seu valor será atualizado, a partir da 

data da aplicação da penalidade, pela variação do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio 

Vargas 

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia 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.  

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006  

§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 

vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou 

no primeiro dia útil seguinte. 

§ 4º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; 
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II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta 

cometida, 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 justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será 

penalizado na forma do inciso II do caput deste artigo. 

§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste artigo não se aplica nas hipóteses de rescisão 

contratual que não ensejam penalidades. 

SUBSEÇÃO III 

Da Suspensão 

Art. 5° A suspensão é a sanção que suspende temporariamente a participação 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, instituído 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: 

Art. 5° A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar 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, instituído 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: ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006  

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela Subsecretaria de Compras e 

Licitações, ou pelo órgão integrante do Sistema de Registro de Preços, a empresa 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 

autenticada, de forma definitiva; 

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 autenticada, de forma definitiva;  

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006  

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, objetivando obter, para si ou para 

outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 

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

c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar o pagamento; a reabilitação de dará com o 

pagamento. 

c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar o pagamento. 

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006 

§ 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 participante do Sistema de Registro de Preços; 

II - o ordenador de despesas do órgão contratante e/ou participante do Sistema de Registro de Preços, se o 

descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de 

empenho ou assinar o contrato. 

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução 

contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. ALTERADO - Decreto n° 

26.993 de 12 de julho de 2006 

§ 2° A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e produzirá os seguintes 

efeitos: 

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 participante do Sistema de Registro de Preços, implicará na suspensão, por igual 

período, perante todos os órgãos/entidades subordinados à Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999, e alterações 

posteriores; 
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II - se aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou participante do Sistema de Registro de Preços, 

na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em 

retirar a nota de empenho ou assinar o contrato, implicará na suspensão perante o órgão sancionador. 

§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.  

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006 

 

§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas 

forem praticadas 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 motivos 

informados pela Subsecretaria de Compras e Licitações. 

§ 1° A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos 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. 

§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos 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. ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006 

§ 2° A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus 

efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito 

Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993. 

CAPÍTULO II 

DAS DEMAIS PENALIDADES 

Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer 

outros meios praticarem 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 certificado 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 artigo as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. 

REVOGADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006 

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: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

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 respectiva notificação. 

§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou 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 consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; só se 

iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

§ 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 consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006 

§ 3° Os prazos referidos neste artigo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

INSERIDO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006  
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§ 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 motivado, 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° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da 

sanção será formalizada por despacho motivado, 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. 

RENUMERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006  

§ 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 sítio 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 mantidos por órgãos ou 

entidades da Administração Pública do Distrito Federal. 

§ 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 sítio 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 mantidos por órgãos ou 

entidades da Administração Pública do Distrito Federal. RENUMERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 

2006  

§ 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 apostilamento, na forma do 

art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

§ 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 apostilamento, na forma do 

art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

RENUMERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006  

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 

relativos a multas, e as propostas comerciais deverão mencionar expressamente a concordância do proponente aos 

seus termos. 

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. INSERIDO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006  

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

RENUMERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006  

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário. RENUMERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006  

Brasília, 30 de maio de 2006 

118º da República e 47º de Brasília 

MARIA DE LOURDES ABADIA 
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