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PEDIDO DE PROPOSTA - EMERGENCIAL

 

SENHORES PROPONENTES:

 

 

MODALIDADE: Dispensa de Licitação em Caráter Emergencial - Pedido de Proposta Nº 01/2022

TIPO: Menor preço global por lote

PROCESSOS N.º(s): 00080-00004576/2022-71

INTERESSADO: Secretaria de Estado de Educação

 DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

Paro o Lote 01 ocorrerá às 09 h do dia 16/02/2022.

Paro o Lote 02 ocorrerá às 09 h do dia 17/02/2022.

VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 76.880.545,96 (setenta e seis milhões, oitocentos e oitenta mil quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis
centavos). 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília
– DF

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente no endereço: SBN QUADRA 02. BLOCO ‘C’, edificio PHENICIA, SALA térreo, Asa Norte,
Brasília/DF. 

 

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, representada neste ato pela SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL, unidade orgânica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no uso de suas atribuições legais, torna público, para
o conhecimento dos interessados, que fará realizar Dispensa de Licitação em Caráter Emergencial, do �po menor preço, para contratação do objeto
especificado no Anexo I deste Edital. O presente certame será regido pela Lei n.º 8.666/93, e alterações posteriores, além das demais normas
per�nentes, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos.

 

1. DO OBJETO

1.1. Contratação Emergencial, por Dispensa de Licitação, nos termos do inciso IV, Art. 24, da Lei 8.666/1993, de empresa especializada na
prestação de serviços de vigilância armada letal, não letal e supervisão motorizada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos nas
Ins�tuições Educacionais, Unidades Orgânicas e Coordenações Regionais de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos postos
atualmente abrangidos pelo contrato emergencial nº 25/2021 (64866040) e 46/2021 (66319510).

2. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL

2.1. Os documentos que integram o Edital serão disponibilizados na página da Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal –
SEE/DF, podendo igualmente ser ob�dos diretamente na Diretoria da interessada portando um pen-drive lacrado para gravação dos arquivos.

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA DE LICITAÇÃO

3.1. Poderão par�cipar deste  Pedido de Proposta:

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

3.2. Não poderão par�cipar, direta ou indiretamente, da contratação ou da execução do serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:

3.2.1. Pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou
representantes legais comuns, ou que u�lizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;

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

3.2.3. Pessoa jurídica declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual,
Municipal e Distrital, bem como a que esteja punida com SUSPENSÃO do direito de licitar ou contratar no âmbito da Administração do Distrito
Federal, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei 8666/1993 (Parecer Jurídico SEI-GDF nº 373/2018 -PGDF/GAB/PRCON e Art. 2º, inciso III, do
Decreto Distrital nº 26.851/2006) e Parecer nº 618/2018-PGCONS/PGDF;

3.2.4. Pessoa Jurídica IMPEDIDA de licitar e contratar com o Distrito Federal, de que trata o art. 7º da Lei 10.520/2002. (PARECER Nº
373/2018-PRCON/PGDF)

3.2.5. Pessoa jurídica estrangeira não autorizada a funcionar no País.

3.2.6. Pessoa jurídica que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, liquidação,
fusão, cisão ou incorporação;



3.2.7. Consórcio de empresas qualquer que seja sua forma de cons�tuição, pois não há complexidade no objeto e pessoas �sicas não
empresárias;

3.2.8. Pessoa jurídica cujo dirigente, administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja cônjuge, companheiro ou parente, em
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de:

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

3.2.10. agente público cuja posição no órgão ou en�dade da administração pública distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da
unidade responsável pela realização da seleção ou contratação, conforme art. 8º do Decreto Distrital nº 32.751/2011, alterado pelo Decreto nº
37.843/2016.

3.2.11. Direta ou indiretamente, o agente público ou dirigente que integre a Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF
ou o Presidente da comissão e os membros responsáveis pela condução.

3.2.11.1. Considera-se par�cipação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou
trabalhista do autor do termo de referência ou projeto, pessoa �sica ou jurídica, ou o Presidente da comissão e os membros responsáveis pela
condução. ou responsável pelo fornecimento de bens e serviços a estes necessários.

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

3.2.12. Pessoa jurídica que u�lize mão de obra infan�l em qualquer fase produ�va do bem ou na prestação do serviço (Lei Distrital nº 5.061
de 08.03.2013).

3.2.13.  Por tratar-se de contratação de serviços,  nos termos da Lei nº 6.591/2020, não haverá cota reservada para as en�dades
preferenciais,  conforme jus�fica�va circunstanciada con�da no Projeto Básico, anexo I deste edital.

3.3. A simples par�cipação deste emergencial importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste Edital.

 

4. DA PROPOSTA

 

4.1. Após a divulgação do edital no site da Secretaria de Estado de Educação, as interessadas encaminharão, no dia marcado para a abertura
do procedimento, em envelope dis�ntos os documentos de habilitação exigidos no edital e proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,
acompanhada da Planilha de Composição dos Custos e Formação de Preços,  preenchida na forma do Anexo I  deste Edital, até a data e o horário
estabelecido para abertura da sessão de cada lote.

4.1.1 As interessadas deverá consignar em sua proposta, o VALOR TOTAL MENSAL OFERTADO POR LOTE, considerando e incluindo todos os
tributos, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto

4.2. A proposta deverá conter:

4.2.1. O preço unitário e total para cada subitem que compõe o lote cotado, especificados no quadro constante  do Anexo I deste Edital,
bem como o valor total global do lote, expresso em algarismo e por extenso, em moeda nacional, que deverão incluir todos os tributos, taxas,
tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

4.2.2. A descrição detalhada do serviço.

4.3. As interessadas poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem devidamente regularizados no SICAF.

4.4. As interessadas arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

4.5. Os preços oferecidos devem estar compa�veis com os pra�cados no mercado.

4.6. A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da contratação.

4.7. Qualquer declaração falsa apresentada sujeitará a interessada às sanções previstas neste edital.

4.8. A interessada deverá obedecer, rigorosamente, aos termos deste Edital e seus Anexos.

4.9. Depois da abertura da sessão não serão admi�das alterações nas propostas apresentadas, ressalvadas apenas a redução do preço
proposto e aquelas alterações des�nadas a sanar evidentes erros formais.

 

5. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1. O critério de julgamento das propostas será o de menor preço global por lote, nos termos do Art. 45, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93.

5.2. Embora a Súmula n. 247/2004 do Tribunal de Contas da União preveja a obrigatoriedade da adjudicação por item e não por preço global,
para a pretendida contratação há viabilidade técnica para a adjudicação pelo menor preço global por lote, haja vista que a opção de adjudicação por
item pode culminar em prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala. Nesse sen�do, a fragmentação do objeto, ocasionado
diversas contratações, poderá comprometer o funcionamento, à guisa concatenada, do serviço que se vislumbra obter, revelando risco de
impossibilidade de execução sa�sfatória do serviço.

5.3. Ademais, sob perspec�va técnica, impende lançar luzes sobre a centralização da responsabilidade em um menor número de empresas, a
qual é adequada não apenas em vista do acompanhamento de problemas e soluções, mas mormente em termos de facilitar a verificação das suas causas
e atribuição de responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execução do objeto licitado.

5.4. Não serão aceitas propostas com valores superiores, em qualquer um dos itens, ao valor máximo fixado para a contratação.

5.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências con�das no projeto básico e/ou Edital, bem como
aquelas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado, em consonância com o disposto no
art. 48, incisos I e II, da Lei nº 8.666/1993.

5.6. A proposta comercial deverá ser entregue, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, com o preço unitário, e global
incluídas todas as despesas necessárias à entrega do objeto deste projeto básico, bem como todos os tributos, taxas, tarifas e demais despesas
decorrentes da execução do objeto.

5.7. A interessada deverá prever em seus preços todas as despesas diretas e indiretas para a perfeita execução do objeto, devendo considerar
toda a legislação aplicável, a Convenção Cole�va de Trabalho em vigor, especialmente no que se refere aos salários, bene�cios trabalhistas e percentuais
de encargos sociais, conforme Decisões nºs. 3836/2013 e 2472/2013 do TCDF, e a jurisprudência atual do Tribunal Superior do Trabalho, visando a
uniformização das propostas e a tramitação isonômica do processo licitatório, sob pena de desclassificação da proposta apresentada. Também serão



desclassificadas as propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado, em
consonância com o disposto no art. 48, incisos I e II, da Lei nº 8.666/1993.

5.8. Para efeito de conferência e padronização de procedimentos, deverão ser considerados nos cálculos de todos os itens que compõem as
planilhas de custo e formação de preços os seguintes critérios de arredondamento:

5.8.1. Os percentuais u�lizados deverão considerar apenas as primeiras 4 (quatro) casas decimais;

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

6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

6.1. Ser impressa em língua oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas devidamente datada e assinada pelo representante legal da pessoa jurídica, conter nome da proponente, endereço completo,
telefone, número do CNPJ e da inscrição estadual ou do Distrito Federal;

6.2. O valor unitário  e  total para cada lote cotado, em moeda nacional, já considerados e inclusos todos os custos necessários, tais como: BDI
e encargos sociais, impostos, taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta contratação, para
execução no local indicado neste edital, nada mais sendo licito pleitear a esse �tulo;

6.3. As especificações dos serviços de forma a demonstrar que atendem as exigidas no Termo Projeto Básico constante do Anexo I deste edital;

6.4. O prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura dacontratação;

6.5. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta e não constar o registro de prazos divergentes dos
estabelecidos, eles serão considerados como aceitos pela a  interessada, ficando esta obrigada ao cumprimento dos mesmos.

6.6. após recepcionado os envelopes pela comissão e aberta a sessão, a interessada não poderá re�rar a proposta.

6.7. Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço  global por lote, observados os prazos máximos
para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições estabelecidas neste Edital.

6.8. Não se admi�rá propostas ou de valor zero, incompa�veis com os preços de mercado, ainda que estejam abaixo do valor de referência
con�do neste edital, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da  interessada, para os quais ela renuncie à parcela ou à
totalidade de remuneração. (Decisão nº 2180/2017 -TCDF).

6.9. Será desclassificada a proposta que contenha preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele que seja inferior ao custo de
produção, acrescido dos encargos legais, desde que a  interessada, depois de convocada, não tenha demonstrado a exequibilidade do preço ofertado,
que poderá, também, ser precedido dos seguintes procedimentos:

6.9.1. Solicitação de jus�fica�vas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

6.9.2. Apresentação de Acordos, Convenções ou Dissídios Cole�vos de Trabalho;

6.9.3. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho;

6.9.4. Consultas a en�dades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

6.9.5. Pesquisas junto aos órgãos públicos ou empresas privadas;

6.9.6. verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a inicia�va privada;

6.9.7. pesquisa de preço com fornecedores dos insumos u�lizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e
fabricantes;

6.9.8. verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

6.9.9. levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;

6.9.10. estudos setoriais;

6.9.11. consultas às Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; e

6.9.12. análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação
dos serviços.

6.10. O critério de julgamento das propostas será o de menor preço global por lote, nos termos do Art. 45, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93.

6.11. Será desclassificada a proposta que contenha preço excessivo, assim considerado aquele que for superior aos valor(es) unitário(s)
mensal(ais) para os serviços superior(es) ao(s) es�mado(s)  pela Administração.

6.12. A proposta comercial deverá ser entregue, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, com o preço unitário, incluídas
todas as despesas necessárias à prestação dos serviços, objeto do Projeto Básico e seus anexos,  como também, todos os tributos, embalagens, encargos
sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta contratação. 

6.13. A interessada deverá prever em seus preços todas as despesas diretas e indiretas para a perfeita execução do objeto, devendo considerar
toda a legislação aplicável, a Convenção Cole�va de Trabalho em vigor, especialmente no que se refere aos salários, bene�cios trabalhistas e percentuais
de encargos sociais, conforme Decisões nºs. 3836/2013 e 2472/2013 do TCDF, e a jurisprudência atual do Tribunal Superior do Trabalho, visando a
uniformização das propostas e a tramitação isonômica do processo licitatório, sob pena de desclassificação da proposta apresentada. Também serão
desclassificadas as propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado, em
consonância com o disposto no art. 48, incisos I e II, da Lei nº 8.666/1993.

 

7. DA HABILITAÇÃO

7.1. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO:

 

7.1.1. Comprovação da Habilitação Jurídica:

7.1.1.1. Cédula de iden�dade do responsável legal pela pessoa jurídica.

7.1.1.2. Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respec�va, no caso de empresa individual.

7.1.1.3. Ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

7.1.1.4. Inscrição do ato cons�tu�vo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.



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

7.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

7.1.2.1. Comprovante de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica –CNPJ e, também, de Cadastro de Contribuinte Estadual e Municipal ou
do Distrito Federal da sede ou domicílio da interessada per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto dacontratação;

7.1.2.2. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da  interessada.

7.1.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta de Débitos rela�vos aos Tributos Federais e a
Dívida A�va da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.

7.1.2.4. Para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, cer�dão Nega�va de Débitos ou cer�dão posi�va com efeito
de nega�va, emi�da pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser ob�da através
do site www.fazenda.df.gov.br (art. 173 da LODF).

7.1.2.5. Cer�dão de Regularidade de débitos Rela�vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.

7.1.2.6. Cer�ficado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

7.1.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de Cer�dão Nega�va de
Débitos Trabalhistas – CNDT. (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).

7.1.3. Qualificação Técnica:

7.1.3.1. Autorização de funcionamento para atuar no Distrito Federal ou revisão de funcionamento para empresas com mais de 1 (um) ano,
expedido pelo Ministério da Jus�ça, por intermédio de seu órgão competente, conforme estabelece a Lei n.º 7.102, de 20/06/1983, regulamentada
pelo Decreto n.º 89.056, de 24/11/1983, e pela Portaria DG/DPF n.º 3.233/2012, de 10/12/2012, e alterações posteriores.

7.1.3.2. Para efeitos de comprovação de Autorização de Funcionamento, não serão aceitos protocolos ou expedientes protocolados no
Departamento de Polícia Federal ou declarações em subs�tuição à autorização expedida por aquele Departamento.

7.1.3.3. Cer�ficado de Segurança expedido pelo Departamento de Polícia Federal.

7.1.3.4. Cópia do contrato com a escola de formação e reciclagem de vigilantes do DF autorizada a funcionar pelo Ministério da Jus�ça, conforme
Portaria nº 3.233/2012-MJ/DPF, comprovando tal condição por meio da publicação de Revisão de Autorização de Funcionamento.

7.1.3.5. Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado e/ou declaração de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, em nome da proponente, que comprove a ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em caracterís�cas com o objeto
desta contratação, demonstrando que a proponente gerencia ou gerenciou serviços de vigilância armada com arma não letal em quan�dade não
inferior a 50% e que gerencia ou gerenciou serviços de vigilância armada em quan�dade não inferior a 50% dos quan�ta�vos previstos no subitem
1.5, para cada lote, individualmente. 

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

7.1.3.7. Para a comprovação do número de postos exigido, será aceito o somatório de atestados que comprovem que o proponente gerencia ou
gerenciou serviços de terceirização compa�veis com o objeto licitado, nos termos do item 10.7 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

7.1.3.8. A interessada deverá comprovar que gerencia serviços de vigilância por período não inferior a 03 (três) anos.

7.1.3.9. Para a comprovação da experiência mínima de 03 (três) anos será aceito o somatório de atestados, sendo que os mesmos deverão
contemplar execuções em períodos dis�ntos (períodos concomitantes serão computados uma única vez) e terem sido expedidos após a conclusão dos
contratos ou decorrido, pelo menos, 01 (um) ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

7.1.3.10. Indicação de instalações e de aparelhamento adequados e disponíveis para realização do objeto do presente projeto básico, nos termos
do art. 30, inciso II da Lei n° 8.666/93.

7.1.3.11. Cer�ficado de Registro de autorização para compra de produtos controlados (arma não letal), expedido pelo Ministério da Defesa/Exército
Brasileiro, conforme Decreto nº 10.030/2019, em plena validade.

7.1.3.12. A interessada, caso a área técnica entenda necessário, deverá disponibilizar todas as informações essenciais a comprovação da
legi�midade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte a contratação, notas fiscais/faturas,
notas de empenho, endereço atual da Contratante e local em que foram prestados os serviços, sendo que estas e outras informações complementares
poderão ser requeridas mediante diligência

7.1.4. Qualificação Econômico-Financeira:

7.1.4.1. Cer�dão Nega�va de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da
empresa, datado dos úl�mos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Cer�dão. No caso de praças com mais de
um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as cer�dões de cada um dos distribuidores.

7.1.4.2. Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei
devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios.

7.1.4.3. As empresas cons�tuídas no ano em curso poderão subs�tuir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente auten�cado pela
Junta Comercial;

7.1.4.4. 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

a) LG =-------------------------------------------------------------------------------

          PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

 

                                 ATIVO CIRCULANTE



b) LC = -----------------------------------------------------------------------------

                              PASSIVO CIRCULANTE

 

                                   ATIVO TOTAL

c) SG = -----------------------------------------------------------------------------

          PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

7.1.4.5. A interessadas que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social
ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total es�mado - que deverá recair sobre o montante dos itens (ou lotes) que pretenda
concorrer - constante do Anexo I.

7.1.4.6. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (A�vo Circulante -Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis interiores e sessenta e
seis centésimos por cento) do valor es�mado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do úl�mo exercício
social;

7.1.4.7. Declaração da interessada, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo III de que um
doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a inicia�va privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior
ao patrimônio líquido da interessada e que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea “c” acima, observados os seguintes requisitos:

7.1.4.8. a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), rela�va ao úl�mo exercício social; e

7.1.4.9. caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja
superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, a interessada deverá apresentar jus�fica�vas.

7.1.4.10. A interessada deverá apresentar memorial de cálculo específico dos índices econômicos financeiros em referência, que deverá ser
elaborado e assinado por profissional habilitado.

7.1.4.11. Outros Documentos:

a) Está ciente e concorda com as condições con�das no edital e seus anexo, bem como de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação definidos no edital.

b) Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impedi�vos para a habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

c) 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 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a par�r de 14 (quatorze) anos nos termos do inciso XXXIII, do Art.
7º da Cons�tuição Federal.

d) A proposta apresentada para esta contratação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é
estabelecido na Instrução Norma�va Nº 5 de 26  DE MAIO DE 2017 da SLTI/MP.

e) Não possui, na cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Cons�tuição Federal.

f) Conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se APLICADO AO NÚMERO DE
FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação.

g) Sob as penas da lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termo estabelecidos no art. 429 da CLT.

7.2. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

7.2.1. É assegurada à interessada que esteja com algum documento vencido, ou não inserido no SICAF, o direito de encaminhar esta
documentação em plena validade, juntamente com os não contemplados e previsto neste Edital, que deverá ser enviadas juntamente com a proposta
até antes da data e horário agendados para abertura do envelope exclusivamente no endereço: SBN QUADRA 02. BLOCO ‘C’, edi�cio PHENICIA, SALA
térreo, Asa Norte, Brasília/DF. conforme es�pulado no item 6.1. (§ 2º do Art. 26 e § 1º do Art. 43, Decreto nº 10.024/2019).

7.2.2. Os documentos exigidos para a habilitação que não es�verem contemplados no SICAF ou com cadastro desatualizado, deverão ser
reme�dos em conjunto com os demais documentos de habilitação

7.2.3. A não apresentação dos documentos exigidos neste edital implicará em inabilitação da  interessada.

7.2.4. Os documentos necessários para a habilitação, deverão ser apresentados em original ou cópia auten�cada por cartório competente, ou
pela Internet, nos casos em que o órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar sua consulta.

7.2.5. Todos os documentos emi�dos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa,
inicialmente em tradução livre. (Art. 41, Decreto nº 10.024/2019).

7.2.6. Na hipótese de a interessada vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato, os documentos referentes a habilitação serão
traduzidos por tradutor juramentado no País e apos�lados nos termos do disposto no Decreto Federal nº 8660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro
que venha a subs�tuí-lo, ou consularizados pelos respec�vos consulados ou embaixadas. (§único Art. 41, Decreto nº 10.024/2019).

7.2.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em subs�tuição aos documentos requeridos neste Edital e seus
anexos.

7.2.8. Os documentos encaminhados deverão estar em nome a interessada, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

7.2.9. Todos os documentos deverão estar em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emi�dos somente em nome da matriz e os atestados de capacidade técnica, que podem ser apresentados
tanto em nome da matriz e/ou em nome da filial.

7.2.10. A interessada é responsável pela fidelidade e legi�midade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
contratação.



7.2.11. As cer�dões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo Órgão expedidor, deverão ter sido
expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pedido de Proposta, exceto os documentos que se des�nam a comprovação da
qualificação econômico-financeira, referentes ao balanço patrimonial, e qualificação técnica.

7.2.12. A Comissão poderá, na fase de julgamento, promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da
documentação, devendo as interessadas atenderem às solicitações no prazo por ele es�pulado, contado do recebimento da convocação.

7.2.13. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a
interessada será inabilitada.

7.2.14. Será declarada a vencedora da contratação a interessada que apresentar o menor preço global por lote e atender a todas as exigências do
edital.

7.2.15. No julgamento da habilitação e das propostas, a Comissão com auxílio do setor técnico poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrado em ata e acessível as interessadas,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

8. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

8.1. A contratação decorrente deste projeto básico terá vigência máxima de 180 (cento e oitenta dias) a contar da data de assinatura, no termo
do inciso IV do Art. 24, da Lei nº 8.666/93.

8.2. O contrato conterá expressa cláusula resolu�va que estabeleça a sua ex�nção logo após a conclusão do processo licitatório SEI nº 00080-
00169855/2020-18 para nova contratação dos correspondentes serviços.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. De acordo com o estabelecido no Decreto DF nº 26.851, de 30/05/2006, e alterações posteriores (Anexo IX).

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1.  A par�cipação de qualquer  interessada deverá observar o disposto no edital e no anexo I – Projeto Básico. 

10.2. A contratada fica obrigada ao cumprimento integral de todas as condições expressas no Projeto Básico.

10.3. O foro para dirimir questões rela�vas ao presente edital será o de Brasília –DF, com exclusão de qualquer outro.

10.4. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas ao Presidente da comissão e os membros responsáveis pela condução, por
meio do Telefone: (61) 3901 2319.

10.5. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

 

11. ANEXOS

 

11.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

11.1.1. ANEXO I -Projeto Básico;

11.1.2. ANEXO II -Modelo de proposta de preços;

11.1.3. ANEXO III - Modelo de declaração de contratos firmados com a inicia�va privada e a administração pública;

11.1.4. ANEXO IV - Minuta de Contrato;

11.1.5. ANEXO V - Modelo de Declaração de pleno conhecimento do objeto e das condições do local para execução dos serviços;

11.1.6. ANEXO VI – Decreto DF nº 26.851, de 30 de maio de 2006, que regula a aplicação de sanções administra�vas previstas nas Leis
Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administra�vos), e dá outras providências.

 

Brasília, 08 de fevereiro  de 2022

Comissão Especial de Licitação

 

 

NIVALDO VIEIRA FÉLIX

Presidente

 

ALTAIR DA SILVA TEIXEIRA

Membro

 

LEONÍDIO PINTO NETO

Membro

 

DIEGO FERNANDEZ GOMES

Membro

 

 

 

 



ANEXO I DO EDITAL

PROJETO BÁSICO - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL (ID 79479269)

 

 

 

 

ANEXO II AO EDITAL – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS E  PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA )

 

À

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Endereço: SBN Quadra 02 Bloco C - Edi�cio Phenícia, térreo - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 – DF

 

Apresentamos proposta de preços de  acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Pedido de Proposta n.º
01/2022-SUAG/SEE-DF, dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente.

 

IDENTIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL:  

INSCRIÇÃO ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL  

ENDEREÇO:  UF: CEP:

TELEFONE: ( )   

EMAIL:  

 

LOTE 1

CRE TIPO DE POSTO
Quantidade
Total de
Postos

Valor
Mensal
por Posto

Valor
Total do
Posto

Valor
Total
Semestral

GUARÁ, NÚCLEO BANDEIRANTE, PARANOÁ, PLANALTINA, PLANO
PILOTO/CRUZEIRO, SÃO SEBASTIÃO, SOBRADINHO E UNIDADES
ORGÂNICAS (SEDES I, II E III)

Vigilância Armada
com arma não letal
Diurno

230    

Vigilância Armada
com arma não letal
Noturno

232    

Vigilância
Armada Diurno 2    

Vigilância
Armada Noturno 2    

Supervisão
Motorizada Diurno 2    

Supervisão
Motorizada Noturno 2    

TOTAL LOTE 01  
      

LOTE 2

CRE TIPO DE POSTO
Quantidade
Total de
Postos

Valor
Mensal
por Posto

Valor
Total do
Posto

Valor
Total
Semestral

BRAZLÂNDIA, CEILÂNDIA, GAMA, RECANTO DAS EMAS, SAMAMBAIA,
SANTA MARIA e TAGUATINGA

Vigilância Armada
com arma não letal
Diurno

    

Vigilância Armada
com arma não letal
Noturno

    

Supervisão
Motorizada Diurno     

Supervisão
Motorizada Noturno     

TOTAL LOTE 02  

 

 



VIGILANTE ARMA NÃO LETAL DIURNO



 

VIGILANTE ARMA NÃO LETAL NOTURNO





 

VIGILANTE ARMA LETAL DIURNO





 

VIGILANTE ARMA LETAL NOTURNO



 

SUPERVISOR MOTORIZADO DIURNO





 

SUPERVISOR MOTORIZADO NOTURNO





 

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Declaramos que esta proposta tem validade de  XX(XX) dias corridos, contados da data de
abertura da contratação.

O prazo para execução dos serviços será de até (XX) dias úteis, contados a par�r da
re�rada/recebimento da respec�va Nota de Empenho ou da assinatura do Contrato.

Apresento garan�a conforme estabelecido no Anexo I do edital.

Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais
despesas decorrentes da execução do objeto.

Declaro que não incorremos nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da
verdade, sob as penas da lei.

Declaro está ciente de todas as condições do edital e comprometo-me a aceitabilidade e
cumprimento integral de todas as obrigações es�puladas nas legislações e edital.

DECLARA para fins do disposto no ar�go 2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que
receberá, sem nenhum custo para a CONTRATANTE, bens, embalagens, recipientes ou
equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do
objeto PEP 01/2022 – Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e que dará o des�no
legalmente estabelecido para a deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos.

Brasília-DF ,XX de XXX de  2021.

XXX

Assinatura e Iden�ficação do Representante legal da interessada

 

 

 

 

ANEXO III DO EDITAL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) no ____________________, inscrição
estadual no ________________________, estabelecida em _________________________, possui os seguintes contratos firmados com a inicia�va
privada e a Administração Pública:

 

Nome do Órgão/Empresa Vigência do Contrato Valor total do Contrato*

   

   

   



   

Valor total dos Contratos R$____________

 Local e data

 

______________________________________________

Assinatura e carimbo do emissor

Observação:

 Nota 1: Além dos nomes dos órgãos/empresas, a interessada deverá informar também o endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais tem
contratos vigentes.

Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.

 

 FÓRMULA EXEMPLIFICATIVA, PARA FINS DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NOS ITENS "D.1" E “D.2" DA ALÍNEA "D" DO SUBITEM 11.1. DO ITEM 11 DO
ANEXO VII-A, DESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA

 a) A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela interessada não é superior ao
Patrimônio Líquido da interessada.

 

Fórmula de cálculo:

Valor do Patrimônio Líquido x 12 >1

Valor total dos contratos *

 

Observação:

Nota 1: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).

Nota 2: considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado*.

b) Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10%
(dez por cento) posi�vo ou nega�vo em relação à receita bruta, a interessada deverá apresentar jus�fica�vas.

Fórmula de cálculo:

(Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 =

Valor da Receita Bruta

 

 

 

 

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

(DOC SEI 79503909)

 

 

 

 

 

 

ANEXO V

MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES LOCAIS DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

 

 

 

DECLARAÇÃO ABSTENÇÃO (modelo A)

Processo: xxxxxxx

Pedido de Proposta n.º 01/2022-SUAG/SEE-DF

 

 

A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, estabelecida no(a)
_________________________, na cidade _____________________, por seu Responsável, ____________________, com Documento de Iden�dade sob



o nº_________ e CPF nº_________, declara que se abstém da visita técnica franqueada às interessada e que tem pleno conhecimento dos serviços que
serão realizados, bem como de todas as par�cularidades e peculiaridades de cada posto, não podendo alegar no futuro, desconhecimento do aqui
tratado, para quaisquer fins e efeitos.

Data (dia/mês/ano)

Por ser verdade, firmamos a presente,

 

Brasília,      de                             de 2022.

 

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA  (modelo B)

Processo: xxxxxxx

Pedido de Proposta n.º 01/2022-SUAG/SEE-DF

 

 

A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, estabelecida no(a)
_________________________, na cidade_____________________, por seu Responsável Técnico, ____________________, com Documento de
Iden�dade sob o nº_________ e CPF nº_________, declara que visitou as Unidades de Ensino conforme relação anexa,  situadas nas respec�vas 
Coordenações Regionais de Ensino, onde tomou pleno conhecimento dos serviços que serão realizados, bem como de todas as par�cularidades e
peculiaridades de cada posto, não podendo alegar no futuro, desconhecimento do aqui tratado, para quaisquer fins e efeitos.

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente,

 

Brasília,      de                             de 2022.

Assinatura Representante  da Empresa

 

 

 

ANEXO VI

Pedido de Proposta nº 01/2022 /Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF

 

DECRETO DF Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006. Regula a aplicação de sanções administra�vas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de
1993 (Lei de Licitações e Contratos Administra�vos), e dá outras providências.

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o ar�go 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em
vista o disposto nos ar�gos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
bem como o disposto no art. 68 da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, a centralização de compras ins�tuída nos termos da Lei
Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competências ins�tuídas pela Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de 2003, 

DECRETA:

CAPÍTULO I DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO I

Disposições Preliminares

Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não cumprimento das normas de licitação e/ou de contratos, em face
do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas neste
Decreto. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

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

SEÇÃO II

Das Espécies de Sanções Administra�vas

Art. 2º As interessadas e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garan�da a prévia defesa, estão sujeitas às
seguintes sanções: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

I - advertência;

II - multa;

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

a) para as interessada e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do
seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e as
interessadas e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e
das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta come�da; (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069,
publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).



b) para as  interessadas nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não
superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come�da. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de
15/08/2006, p. 1).

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. (Alteração dada pelo Decreto nº
27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste ar�go poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia a
interessada, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

SUBSEÇÃO I

Da Advertência

Art. 3º A advertência é o aviso por escrito, emi�do quando a interessada e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido: (Alteração
dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

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

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a
recusa em re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

SUBSEÇÃO II

Da Multa

Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso injus�ficado na
entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006,
p. 1).

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
(Alteração dada pelo Decreto nº 35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6).

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de
atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; (Alteração dada pelo
Decreto nº 35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6).

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do
disposto nos incisos I e II deste ar�go;

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

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de
entrega. (Alteração dada pelo Decreto nº 35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6).

§ 1º A multa será formalizada por simples apos�lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada
após regular processo administra�vo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento
da no�ficação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem: (Alteração dada pelo Decreto nº
27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

I - mediante desconto no valor da garan�a depositada do respec�vo contrato;

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

III - mediante procedimento administra�vo ou judicial de execução. § 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garan�a prestada, além da perda
desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado
no DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par�r do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução
do contrato, se dia de expediente normal na repar�ção interessada, ou no primeiro dia ú�l seguinte.

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

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias;

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respec�vos custos de cobrança.

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumula�vamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta come�da, consoante o previsto no
Parágrafo único do art. 2º e observado o princípio da proporcionalidade.

§ 6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver jus�ficado
interesse da unidade contratante em admi�r atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do caput deste ar�go.

§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste ar�go não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.

Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações previstas na Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010, nos
seguintes percentuais: (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
(Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de
atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; (Acréscimo dado pelo
Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).



III - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido
pela Administração; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).

IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o que for menor, em
caso de rescisão contratual; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).

V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o que for menor,
pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II. (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no
DODF de 14/12/2015, p. 7).

SUBSEÇÃO III

Da Suspensão

Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par�cipar de licitações e de contratar com a Administração, e, se aplicada
em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da a interessada e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores
do Distrito Federal, ins�tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de
acordo com os prazos a seguir: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi�da pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, ou pelo órgão
integrante do Sistema de Registro de Preços, a a interessada e/ou contratada permanecer inadimplente; (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069,
publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, quando a a interessada deixar de entregar, no prazo
estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia auten�cada, de
forma defini�va; (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

III - por até 12 (doze) meses, quando a interessada, 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 interessada:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, obje�vando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação;

b) tenha pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação; c) receber qualquer das multas previstas no ar�go anterior e não efetuar o
pagamento. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

§ 1° São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

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

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa
em re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de
13/07/2006, p. 2).

I - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento
licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par�cipante do Sistema de
Registro de Preços, implicará na suspensão, por igual período, perante todos os órgãos/en�dades subordinados à Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de
1999, e alterações posteriores;

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

§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem pra�cadas no âmbito dos
procedimentos derivados dos pregões.

SUBSEÇÃO IV

Da Declaração de Inidoneidade

Art. 6º A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos mo�vos
informados na instrução processual.(Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste ar�go permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo�vos que determinaram a punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p.
1).

§ 2º A declaração de inidoneidade e/ou sua ex�nção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os
órgãos/en�dades subordinadas ou vinculadas ao Poder Execu�vo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

CAPÍTULO II

DAS DEMAIS PENALIDADES

Art. 7° Os proponente que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios pra�carem atos
irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e
Licitações, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

I - suspensão temporária do cer�ficado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da
gravidade dos fatos;

e II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto III - aplicam-se a este ar�go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto.
(Inciso revogado pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

Parágrafo único. Aplicam-se a este ar�go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. (Acréscimo dado pelo Decreto nº 27.069, publicado no
DODF de 15/08/2006, p. 1).

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 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de



15/08/2006, p. 1).

I - tenham sofrido condenação defini�va por pra�carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham pra�cado atos ilícitos, visando frustrar os obje�vos da licitação;

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos pra�cados.

CAPÍTULO III

DO DIREITO DE DEFESA

Art. 9° É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da ciência da respec�va no�ficação. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra�cou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias
consecu�vos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p.
2).

§ 3° Os prazos referidos neste ar�go só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en�dade. (Acréscimo dada pelo Decreto nº 26.993,
publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2) (Parágrafo revogado pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 4° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho
mo�vado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar: (Renumeração dada pelo Decreto nº 26.993,
publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

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.

§ 5° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção
providenciará a sua imediata divulgação no sí�o www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e
Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal – e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação
man�dos por órgãos ou en�dades da Administração Pública do Distrito Federal. (Renumeração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de
13/07/2006, p. 2).

§ 6º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos arts. 3º e 4º deste
Decreto, as quais se formalizam por meio de simples apos�lamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Alteração dada
pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

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, o proponente 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, ressalvados os casos em que o objeto exija penalidade
específica. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

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. (Acréscimo dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF
de 13/07/2006, p. 2).

Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en�dade. (Acréscimo dado pelo Decreto nº
27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. (Renumerações dadas pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2 e
pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. (Renumerações dadas pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2 e pelo Decreto
nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

Brasília, 30 de maio de 2006.

118º da República e 47º de Brasília

MARIA DE LOURDES ABADIA
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
           

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

MINUTA

 

CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº __/2022 QUE ENTRE SI FAZEM O
DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, E A EMPRESA
________________________, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 02/2002.

PROCESSO SEI Nº: 00080-00004576/2022-71.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

 

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob o nº
00.394.676/0001-07, com sede no Setor Bancário Norte – SBN Quadra 02, Bloco C, Lote 17, Edi�cio Phenícia – Brasília/DF, CEP: 70.040-020, representada
por HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA, na qualidade de Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, brasileira, residente e domiciliada nesta
Capital, portadora da CI nº 963428 – SSP/DF e do CPF nº 334.825.351-91, nomeada pelo Decreto de 14 de julho de 2021, publicado no DODF - Edição Extra
nº 59-A, de 14/07/2021, com delegação de competência conferida pelo Decreto nº 21.396, de 31/07/2000, e a empresa _________________________,
doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, com sede no ___________________________, CEP:
_______________, telefone: _____________________, email: _______________________________, neste ato representada por
______________________________, na qualidade de _____________________________, brasileiro, residente e domiciliado nesta Capital, portador da CI
nº ______________ - ______ e do CPF nº _____________________, resolvem celebrar o presente Contrato, sujeitando-se às normas da Lei nº 8.666, de
21/06/1993, e alterações posteriores, e às condições estabelecidas neste Termo.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

 



O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Dispensa de Licitação em Caráter Emergencial - Pedido de Proposta nº
__/_____ (____________), do Projeto Básico (79479269), da Proposta (_________), da Ra�ficação de Dispensa de Licitação (________), baseada no inciso
IV, art. 24, c/c art. 26, e nas demais disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

 

O presente Contrato tem por objeto a contratação emergencial, por Dispensa de Licitação, nos termos do inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666,
de 21/06/1993, de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada (letal e não letal) e supervisão motorizada, com fornecimento de
mão de obra, materiais e equipamentos nas ins�tuições educacionais, unidades orgânicas e Coordenações Regionais de Ensino - CRE da Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal - SEEDF, nos postos atualmente abrangidos pelo Contrato Emergencial nº 25/2021 (__________) e/ou pelo Contrato
Emergencial nº 46/2021 (__________), conforme especificações e condições estabelecidas no Edital de Dispensa de Licitação em Caráter Emergencial -
Pedido de Proposta nº __/____ (_________), no Projeto Básico (79479269), na Proposta (__________), na Ra�ficação de Dispensa de Licitação
(__________), baseada no inciso IV, art. 24, c/c art. 26, e nas demais disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, que passam a integrar o presente Termo
independente de transcrição.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

 

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global, por lote, segundo o disposto nos arts. 6º e 10 da
Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR 

 

 O valor total do presente Contrato é de R$ ____________________ (______________________________________), devendo a importância
ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 7.061, de 07 de janeiro de 2022 (LOA 2022),
sendo compa�vel com a Lei nº 6.490, de 29 de janeiro de 2020 (PPA 2020-2023), bem como com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 6.934, de 05 de
agosto de 2021 (LDO 2022).

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

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



I - Unidade Orçamentária: _____

II - Programa de Trabalho: __.___.____.____.____

III – Natureza da Despesa: _._.__.__

IV – Fonte de Recursos: ___

6.2. Foi emi�da inicialmente, em __/__/2022, a Nota de Empenho nº 2022NE_____, no valor de R$
______________ (________________________), sob o evento nº _______, na modalidade ___________.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

 

7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela (s),
mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo executor do Contrato.

7.2. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

7.2.1. Cer�dão Conjunta Nega�va de Débitos rela�vos aos Tributos Federais, inclusive contribuições previdenciárias, e da Divida A�va da
União, expedida pelo Ministério da Economia/Secretaria da Receita Federal do Brasil (Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de
02/10/2014).

7.2.2. Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal - CEF,
devidamente atualizado.

7.2.3. Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.

7.2.4. Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Cer�dão Posi�va com Efeitos de Nega�va, emi�da pelo Tribunal Superior do
Trabalho, em cumprimento à Lei nº 12.440, de 07/07/2011, visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante à Jus�ça do
Trabalho.

7.2.5. Comprovante do recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados (folha de pagamentos
do mês a que se referem às Notas Fiscais ou Faturas), bem como planilhas de consumo de material.

7.2.6. Comprovantes dos pagamentos de salários, vale-transporte, auxílio alimentação e demais bene�cios devidos por força do Contrato
ou Convenção Cole�va de Trabalho, efetuados em nome dos funcionários vinculados ao Contrato e que prestaram serviços nas
dependências da Contratante, inclusive em caráter temporário, do mês anterior à Nota Fiscal.

7.2.7. Guia de Recolhimento ao Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, com a auten�cação
mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emi�do quando do recolhimento efetuado pela
internet, rela�va ao mês de competência anterior, ou na forma definida pela legislação vigente, compa�vel com o con�ngente alocado
para o adimplemento do presente Contrato.



7.2.8. Relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP.RE, rela�va ao mês a que se referem as Notas Fiscais ou Faturas, contendo
todos os funcionários vinculados ao Contrato e que prestaram serviços nas dependências das unidades da Contratante, inclusive em
caráter temporário, durante esse período.

7.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a par�r da data de apresentação da Nota Fiscal de serviços, e desde que o
documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.

7.4. 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 efe�vo pagamento, de acordo com a variação “pro rata tempore” do  Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA, nos termos do art. 3º do Decreto nº 37.121, de 16/02/2016.

7.5. 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).

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

a) a multa será descontada da garan�a do respec�vo Contrato;

b) se o valor da multa for superior ao valor da garan�a prestada, além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, a qual
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

7.7. Para 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 da agência em que deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767, de 17/02/2011.

7.8. Para o pagamento, serão observadas as disposições con�das na Lei Distrital nº 4.636, de 25/08/2011, regulamentada pelo Decreto nº
34.649, de 10/09/2013.

7.9. As provisões previstas na Lei Distrital nº 4.636, 25/08/2011, bem como no Decreto Distrital nº 34.649, de 10/09/2013, alterado pelo
Decreto Distrital nº 36.164, de 18/12/2014, que regulamentam a citada lei, para o pagamento dos encargos trabalhistas listados a seguir, em relação aos
empregados da Contratada vinculados a esta contratação, serão mensalmente destacadas do valor contratado e depositadas em conta vinculada de
ins�tuição bancária oficial, bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa:

a) 13º salário;

b) férias e abono de férias;

c) adicional do FGTS para as rescisões sem justa causa;

d) impacto sobre férias e 13º salário.

7.10. O percentual total incidente sobre a remuneração acrescido da intrajornada (total do Módulo 1), constante na proposta apresentada
pela Contratada, para o con�ngenciamento de encargos sociais trabalhistas, será de 30,83%, conforme preceitua o Decreto Distrital nº 34.649, de
10/09/2013, alterado pelo Decreto Distrital nº 36.164, de 18/12/2014.

7.11. Todas as despesas com a operacionalização da conta vinculada ficarão a cargo da empresa contratada.



7.12. O Distrito Federal poderá deixar de operacionalizar a conta vinculada, caso não seja possível sua operação por mo�vos técnicos ou
tecnológicos, sendo os casos tratados diretamente com os executores de Contrato.

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

 

O Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura, nos termos do inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666, de
21/06/1993, vedada a prorrogação, ou até a assinatura de novo contrato decorrente do Processo licitatório SEI nº 00080-00169855/2020-18, o que ocorrer
primeiro.

 

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA

 

9.1. A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contados após a assinatura do Contrato, prestará garan�a
no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do instrumento contratual, que corresponde a R$ ______________________
(______________________), podendo optar por qualquer das modalidades previstas no art. 56, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

9.1.1.  A inobservância do prazo fixado para apresentação da garan�a acarretará a aplicação de multa, nos termos do subitem 25.1 do
Projeto Básico.

9.1.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos autoriza a Contratante a promover a rescisão deste Contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme disposto nos incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, sem prejuízo de
outras sanções previstas na Lei e no instrumento contratual.

9.2. Caberá à Contratada escolher uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993:

a) caução em dinheiro ou �tulos da dívida pública;

b) seguro-garan�a;

c) fiança bancária.

9.3. Em se tratando de garan�a prestada por meio de caução em dinheiro, o depósito deverá ser feito obrigatoriamente no Banco de Brasília -
BRB, a qual poderá ser devolvida atualizada monetariamente, nos termos do § 4º do art. 56 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

9.4. Se a opção for pelo seguro-garan�a:

a) a apólice indicará a Contratante como beneficiária e deve ser emi�da por ins�tuição autorizada pela Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de direção fiscal, intervenção, liquidação extrajudicial
ou fiscalização especial e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela autarquia;



b) seu prazo de validade deverá corresponder ao período de vigência do contrato equivalente, acrescido de 90 (noventa) dias, para
apuração de eventual inadimplemento da Contratada – ocorrido durante a vigência contratual – e para a comunicação da expecta�va de
sinistro ou do efe�vo aviso de sinistro à ins�tuição emitente, observados os prazos prescricionais per�nentes;

c) a apólice deve prever expressamente responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas à
Contratada.

9.5. Se a opção for pela fiança bancária, o instrumento de fiança deve:

a) ser emi�do por ins�tuição financeira que esteja autorizada pelo Banco Central do Brasil a funcionar no Brasil e que não se encontre em
processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção da autarquia;

b) ter prazo de validade correspondente ao período de vigência deste Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias, para apuração de eventual
inadimplemento da Contratada – ocorrido durante a vigência contratual – e para a comunicação do inadimplemento à ins�tuição
financeira, observados os prazos prescricionais per�nentes;

c) ter afirmação expressa do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à Contratante, independentemente de interpelação
judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

d) ter renúncia expressa do fiador ao bene�cio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Código Civil Brasileiro.

9.6. Se a opção for pelo �tulo da dívida pública, este deverá:

a) ter sido emi�do sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil;

b) ser avaliado por seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Economia.

9.7. A garan�a, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto deste Contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução deste Contrato;

c) multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Contratante à Contratada;

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela Contratada.

9.8. A modalidade seguro garan�a somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no subitem 9.4.

9.9. Não serão aceitos seguro garan�a ou fiança bancária que contenham cláusulas contrárias aos interesses da Contratante.

9.10. Sem prejuízo das sanções previstas em lei e neste Contrato, a não prestação da garan�a exigida implicará sua imediata rescisão.

9.11. Se o valor da garan�a vier a ser u�lizado, total ou parcialmente, no pagamento de qualquer obrigação vinculada a este ajuste, incluída a
indenização a terceiros, a Contratada deverá proceder à respec�va reposição, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da
no�ficação da Contratante.



9.12. Se houver acréscimo ao valor deste Contrato, a Contratada se obriga a fazer a complementação da garan�a no prazo máximo 10 (dez)
dias úteis, contados da data do recebimento da no�ficação da Contratante.

9.13. A garan�a, ou seu saldo, será liberada ou res�tuída, a pedido da Contratada, no prazo de 10 (dez) dias após o término do prazo de
vigência deste Contrato, mediante cer�ficação, por seu gestor ou fiscal, de que os serviços foram realizados a contento e desde tenham sido cumpridas
todas as obrigações aqui assumidas.

9.14. A qualquer tempo, mediante entendimento prévio com a Contratante, poderá ser admi�da a subs�tuição da garan�a, observadas as
modalidades previstas no subitem 9.2 deste Contrato.

9.14.1. Aceita pela Contratante, subs�tuição da garan�a será registrada no processo administra�vo por meio de apos�lamento.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

 

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

10.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta.

10.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.

10.4. No�ficar à Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção, cer�ficando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.5. Não permi�r que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço,
formalmente jus�ficada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista.

10.6. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no projeto básico.

10.7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da Contratada, no que couber, em conformidade com o item
6 do Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017.

10.8. Não pra�car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

10.8.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por
ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário.

10.8.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa contratada.



10.8.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a u�lização destes em a�vidades dis�ntas
daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado.

10.8.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou en�dade responsável pela
contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

10.9. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações contratuais.

10.10. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do Contrato.

10.11. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

10.12. Cien�ficar o setor responsável para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada.

10.13. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e no�ficações expedidas.

10.14. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a Contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, §
5º, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

10.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento,
pela Contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

10.16. Estabelecer ro�nas para o cumprimento do objeto do projeto básico.

10.17. Proporcionar as condições adequadas para que a Contratada possa prestar os serviços, por meio dos seus empregados, dentro das
normas do Contrato.

10.18. Propiciar acesso aos empregados da Contratada, quando devidamente uniformizados e iden�ficados, aos locais de prestação dos
serviços.

10.19. Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à prestação dos serviços, que venham a ser solicitados pela Contratada.

10.20. Rejeitar, imediatamente, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa Contratada, exigindo sua
correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior, devidamente jus�ficado e aceito pela Contratante.

10.21. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das exigências
contratuais.

10.22. Exigir o afastamento imediato e/ou subs�tuição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer empregado ou preposto
da Contratada que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e a fiscalização ou que adote postura
inconveniente ou incompa�vel com o exercício das atribuições que lhe foram designadas.

10.23. Comunicar, por escrito, à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço, determinando o que for
necessário à sua regularização.

10.24. Impedir que terceiros executem o objeto do projeto básico.



10.25. Não permi�r que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições preestabelecidas.

10.26. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do recolhimento dos encargos sociais, bene�cios, ou
adotar qualquer outro procedimento de verificação que julgar necessário, entre eles os previstos na IN SEGES/MPDG nº 5/2017 e suas alterações.

10.27. Comunicar oficialmente, por escrito, a Contratada quando não houver necessidade de subs�tuição de profissional nas ocorrências de
ausência temporária, como falta, gozo de férias ou afastamentos legais de qualquer natureza.

10.28. Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da Contratada, mediante apresentação, por parte da
Contratada, de cer�dões referentes ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores - SICAF, ao Cadastro Nacional de Empresas inidôneas e Suspensas -
CEIS, ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administra�va, disponível no Portal do Conselho Nacional de Jus�ça - CNJ, e a
Cer�dão Nega�va (Posi�va com efeito de Nega�va) de Débitos Trabalhistas - CNDT, para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das
contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais, conforme cada caso.

10.29. Proceder a vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio do fiscal do Contrato, cien�ficando o preposto da
Contratada e determinando a imediata regularização das falhas eventualmente detectadas.

10.30. Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos
profissionais, ou ainda os que es�verem em desacordo com as especificações exigidas.

10.31. Aplicar à Contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garan�dos o contraditório e a ampla defesa.

10.32. Analisar a documentação solicitada no subitem 11.79.3 no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis
por mais 30 (trinta) dias, jus�ficadamente.

10.33. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, deverá oficiar ao Ministério do Trabalho e
da Previdência e a Receita Federal do Brasil - RFB.

10.34. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, deverá oficiar ao Ministério do Trabalho e
da Previdência.

10.35. A Contratante deverá possuir local adequado para as refeições e armários para a guarda de uniformes dos funcionários terceirizados.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

 

11.1. Executar os serviços conforme as especificações do projeto básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e u�lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade
e quan�dade mínimas especificadas no projeto básico e em sua proposta.

11.2. A Contratada fica obrigada a apresentar ao Distrito Federal:



I - até o 5º (quinto) dia ú�l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do
Contrato;

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

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

11.4. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

11.5. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

11.6. Manter a execução do serviço nos horários fixados pela Administração.

11.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto e desaparecimento de bens, bem como por todo e qualquer
dano causado ao Governo do Distrito Federal - GDF ou à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, devendo ressarcir imediatamente a
Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garan�a, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.8. U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e
determinações em vigor.

11.9. Vedar a u�lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou
função de confiança no órgão Contratante, nos termos do Decreto nº 32.751, de 04/02/2011.

11.10. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e iden�ficados por meio de crachá com fotografia recente,
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.

11.11. Fornecer os uniformes a serem u�lizados por seus empregados, conforme disposto no projeto básico, sem repassar quaisquer custos a
estes.

11.12. A empresa contratada que seja regida pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT deverá apresentar a seguinte documentação no
primeiro mês de prestação dos serviços, conforme alínea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP nº 5/2017:

a) relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário, horário do posto de trabalho, números da carteira de
iden�dade - RG e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços,
quando for o caso;

b) carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS dos empregados admi�dos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços,
quando for o caso, devidamente assinada pela Contratada; 

c) exames médicos admissionais dos empregados da Contratada que prestarão os serviços;

d) declaração de responsabilidade exclusiva da Contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do Contrato.



11.13. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que se vincule à prestação do contrato
administra�vo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso do Contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda
a documentação per�nente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato administra�vo.

11.14. Apresentar a relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o vale transporte.

11.15. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos
empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do
Contrato, até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade rela�va à Seguridade Social;

b) Cer�dão Conjunta rela�va aos Tributos Federais e à Dívida A�va da União;

c) cer�dões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

d) Cer�dão de Regularidade do FGTS – CRF; 

e) Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP nº 5/2017.

11.16. Subs�tuir, no prazo de 04 (quatro) horas, em caso de eventual ausência, tais como faltas e licenças, o empregado posto a serviço da
Contratante, devendo iden�ficar previamente o respec�vo subs�tuto ao fiscal do Contrato.

11.17. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Cole�vo de Trabalho ou equivalentes
da categoria abrangida pelo Contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante.

11.18. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições con�das em Acordos, Dissídios ou Convenções
Cole�vas que tratem de pagamento de par�cipação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de
obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como
valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da a�vidade.

11.19. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária de
�tularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a
conferência do pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a Contratada deverá apresentar
jus�fica�va, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

11.20. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do Contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos
dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado
o cumprimento tempes�vo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

11.21. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação per�nente, tais
como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores re�dos cautelarmente serão depositados junto à Jus�ça do Trabalho,
com o obje�vo de serem u�lizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS
decorrentes.



11.22. Não permi�r que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente.

11.23. Atender às solicitações da Contratante quanto à subs�tuição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, nos
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações rela�vas à execução do serviço, conforme descrito no projeto básico.

11.24. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração.

11.25. Instruir seus empregados a respeito das a�vidades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar a�vidades não abrangidas
pelo Contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sen�do, a fim de evitar desvio de função.

11.26. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos
públicos, rela�vas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

11.26.1. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita
do Brasil, com o obje�vo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado.

11.26.2. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal - CEF para todos os empregados, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado.

11.26.3. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais,
preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

11.27. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para representá-la na execução do Contrato.

11.28. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

11.29. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de
Garan�a do Tempo de Serviço - FGTS e do pagamento dos salários e demais bene�cios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante.

11.30. A ausência da documentação per�nente ou da comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e rela�vas
ao Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço - FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,
mediante prévia comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

11.31. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no subitem anterior, sem a regularização da falta, a
Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da Contratada que tenham par�cipado da execução dos serviços
objeto do Contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

11.32. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser no�ficado pela Contratante para acompanhar o pagamento das
respec�vas verbas.

11.33. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14
(quatorze) anos; nem permi�r a u�lização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.34. Manter durante toda a vigência do Contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação ou em outra modalidade de contratação.



11.35. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do Contrato.

11.36. Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar
nº 123, de 14/12/2006.

11.37. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços, mediante cessão de mão de obra, salvo
as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional, a contar do
mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art. 17, XII, art. 30, § 1º, II, e do art. 31, II, todos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

11.38. Para efeito de comprovação da comunicação, a Contratada deverá apresentar cópia do o�cio enviado à Receita Federal do Brasil, com
comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o úl�mo dia
ú�l do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

11.39. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quan�ta�vo de vale transporte, devendo complementá-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

11.40. Comunicar ao fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no
local dos serviços.

11.41. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garan�ndo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos rela�vos à execução do serviço.

11.42. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a�vidade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

11.43. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a
vigência do Contrato.

11.44. Promover a organização técnica e administra�va dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificações que integram o projeto básico, no prazo determinado.

11.45. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per�nente, cumprindo as determinações dos poderes públicos,
mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

11.46. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, qualquer mudança no método de execução do serviço
que fuja das especificações constantes do projeto básico.

11.47. Cumprir, durante todo o período de execução do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a Contratada houver se beneficiado da preferência
estabelecida pela Lei nº 13.146, de 06/07/2015.

11.48 .Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante.



11.49. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro�nas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em
quan�dade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

11.50. Assegurar à Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII-F da Instrução Norma�va SEGES/MP
nº 5, de 25/05/2017

11.50.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que
vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permi�ndo à Contratante distribuir, alterar e
u�lizar os mesmos sem limitações.

11.50.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres e de todos
os demais produtos gerados na execução do Contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
u�lização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

11.51. Prestar os serviços de vigilância armada, diurna e noturna, u�lizando os sistemas de segurança e alarme que a Contratante possua ou
venha a possuir, fornecendo os demais equipamentos e artefatos inerentes ao desempenho de suas funções.

11.52. Administrar todo e qualquer assunto rela�vo aos seus empregados, cuidando, ainda, para que o supervisor controle e coordene a
execução dos serviços contratados.

11.53. Recrutar, selecionar e encaminhar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação inicial, os
profissionais necessários à realização dos serviços, de acordo com o quan�ta�vo solicitado e com a qualificação mínima exigida por lei, nas especificações
técnicas ou em decorrência das atribuições dos postos, observando a necessidade de análise prévia por parte da Contratante.

11.54. Disponibilizar a mão de obra na categoria profissional de vigilante e supervisor com as qualificações exigidas no projeto básico.

11.55. Comprovar a formação técnica especifica da mão de obra oferecida, através de Cer�ficado de Curso de Formação/Reciclagem de
Vigilantes, realizado junto à empresa devidamente autorizada pelo Ministério da Jus�ça e Segurança Pública, nos termos da Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF,
de 10/12/2012, e alterações posteriores, bem como a escolaridade mínima exigida, por meio da apresentação de diploma ou cer�ficado emi�do por
ins�tuição legalmente credenciada pelo Ministério da Educação - MEC.

11.56. Apresentar ao executor do Contrato, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado, atestados (inclusive de
antecedentes criminais) e comprovantes, bem como quaisquer outros documentos que digam respeito a seus empregados ou que, de alguma forma,
tenham relação com o objeto do Contrato e/ou com a prestação dos serviços contratados.

11.57. Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de o�mização dos serviços, dando ênfase à economia no
emprego de materiais e à racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos.

11.58. Manter seus empregados sempre atualizados, por meio da promoção de treinamentos e reciclagens, cursos de relações interpessoais e
segurança no trabalho e par�cipação em eventos de caráter técnico, de acordo com a necessidade dos serviços e sempre que a Contratante entender
conveniente.

11.59. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente, executando diretamente o Contrato,
sem transferência de responsabilidades a terceiros.



11.60. Manter disciplina nos locais dos serviços, re�rando, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após no�ficação, qualquer
empregado considerado com conduta inconveniente pela Contratante.

11.61. Designar o supervisor, que será o responsável pelos serviços, com a missão de garan�r o bom andamento dos mesmos, permanecendo
no local do trabalho em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços, e terá a obrigação de reportar-se,
quando houver necessidade, ao gestor do Contrato e tomar as providências per�nentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, bem como
cuidar da disciplina, controlar a frequência e o horário, bem como a apresentação pessoal dos empregados e, ainda, estar sempre em contato com a
fiscalização do Contrato, a qual terá acesso ao controle de frequência diária, sempre que julgar necessário.

11.62. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela Contratante.

11.63. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração.

11.64. Fornecer aos seus funcionários os vales-transporte e alimentação de acordo com a legislação e CCT vigentes, conforme o horário de
trabalho e qualquer outro bene�cio que se torne necessário ao bom e completo desempenho de suas a�vidades.

11.65. Efe�var os pagamentos e os ônus rela�vos a taxas, tributos, contribuições sociais, indenização trabalhista, vale transporte, vale-
refeição e outros encargos previstos em lei, incidentes ou decorrentes deste Contrato, tendo em vista que os empregados da empresa não terão nenhum
vínculo com a Contratante.

11.66. Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto nos processos de admissão e demissão quanto ao longo da vigência
do contrato de trabalho de seus empregados, os exames de saúde e preven�vo exigidos, apresentando os respec�vos comprovantes no primeiro mês da
prestação dos serviços, bem como anualmente ou sempre que solicitado pela Contratante.

11.67. Fornecer mensalmente ao executor do Contrato, cópia dos comprovantes de pagamento do vale-alimentação, vale-transporte e
salários, junto com a fatura.

11.68. Manter todos os turnos preenchidos, providenciando a imediata subs�tuição dos empregados designados para a execução dos
serviços, nos casos de afastamento por falta, férias, descanso semanal, licença, demissão, paralisações, greves e outros dessas espécies, de forma a evitar a
interrupção dos serviços, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente, efe�vando a reposição da mão de obra, sempre que solicitado pela
fiscalização, nos prazos es�pulados no projeto básico, quando ocorrer ausência do profissional �tular, atendendo as mesmas exigências de qualificação
feitas em relação ao subs�tuído.

11.69. Na hipótese de a Contratante manifestar a desnecessidade de subs�tuição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, nos
termos do projeto básico, as faltas deverão ser deduzidas da respec�va Nota Fiscal/Fatura, não ensejando qualquer sanção à Contratada.

11.70. No�ficar à Contratante, por escrito, todas as ocorrências que possam vir a embaraçar os serviços contratados.

11.71. Encaminhar à equipe de fiscalização, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a relação de empregados que fruirão férias no
período subsequente, assim como informar os dados daqueles que irão subs�tuí-los, inclusive com a apresentação dos documentos que comprovem a
qualificação técnica e a escolaridade dos subs�tutos, exigidas no projeto básico.

11.72. Fornecer à equipe de fiscalização as relações nominais de licenças, faltas etc., se houver, bem como escala nominal de férias dos
empregados e seus respec�vos subs�tutos.



11.73. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal de sua residência até as dependências da Contratante, e vice-versa, por meios
próprios em caso de paralisação dos transportes cole�vos.

11.74. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos pagamentos das faturas pela Contratante.

11.75. O atraso no pagamento de fatura por parte da Contratante, decorrente de circunstâncias diversas, não exime a Contratada de
promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares.

11.76. Controlar a frequência, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados e apresentar relatórios mensais de frequência, abatendo
faltas e atrasos por ocasião da elaboração da fatura.

11.77. A Administração poderá autorizar a u�lização de controle de frequência eletrônico caso haja necessidade.

11.78. Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre a equipe de fiscalização da Contratante e o preposto da
Contratada de forma permanente, incluindo dias não úteis.

11.79. Apresentar à Contratante, em Brasília, em observância as disposições das IN SEGES/MP nº 5/2017, nos seguintes prazos, as
informações e/ou documentos listados abaixo:

11.79.1. Mensalmente ou em outra periodicidade conforme o caso ou solicitação do executor do Contrato:

a) nota fiscal/fatura (referente ao trabalho exercido ao mês anterior do pagamento pela Contratante);

b) comprovantes de pagamento dos salários, bem como folhas de frequência dos funcionários, referentes ao mês anterior (qual seja,
o mesmo da nota fiscal), juntamente com as cópias das folhas de pagamento ou contracheques e/ou outros documentos
equivalentes referentes ao mesmo mês da folha de frequência apresentada, bem como referente à nota fiscal, com as respec�vas
assinaturas dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, atestando o recebimento dos valores;

c) comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária - INSS do empregador e dos empregados alocados na
execução dos serviços contratados conforme dispõe o § 3° do art. 195 da Cons�tuição Federal, sob pena de rescisão contratual,
observada a obrigatoriedade de fornecer a relação nominal dos empregados a que se referem os recolhimentos, relatório
GEFIP/SEFIP, Guia da Previdência Social - GPS, protocolo de envio de arquivo de conec�vidade social;

d) comprovante, com assinatura dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, da entrega dos vales-alimentação
e transporte, podendo os valores correspondentes ao inadimplemento ficarem re�dos até a comprovação da quitação da obrigação,
sem prejuízo da sanção cabível;

e) comprovante do pagamento do 13° salário aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, quando do período
de sua efe�vação;

f) comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias aos empregados alocados na execução
dos serviços contratados, na forma da lei;

g) encaminhamento das informações trabalhistas dos empregados alocados na execução dos serviços contratados exigidos pela
legislação, tais como a Relação Anual de informações Social - RAIS e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados -



CAGED, quando necessário;

h) cumprimento das demais obrigações con�das em convenção cole�va, acordo cole�vo ou sentença norma�va em dissídio cole�vo
de trabalho;

i) cumprimento das demais obrigações dispostas na legislação trabalhista em relação aos empregados vinculados ao contrato; 

j) escala de trabalho dos empregados.

11.79.2. Quando solicitado pela Contratante:

a) qualquer dos documentos listados no subitem anterior;

b) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Contratante;

c) cópia da folha de pagamento analí�ca de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou
en�dade Contratante;

d) cópia dos contracheques dos empregados rela�vos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia
de recibos de depósitos bancários;

e) comprovantes de entrega de bene�cios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que es�ver obrigada
por força de lei ou de convenção ou acordo cole�vo de trabalho, rela�vos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer
empregado, inclusive na forma de relatório analí�co;

f) comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato e
comprovante de escolaridade; e

g) demais documentos necessários para a comprovação do cumprimento das cláusulas contratuais por parte da empresa.

11.79.3. Quando da ex�nção ou rescisão do Contrato, após o úl�mo mês de prestação dos serviços, no prazo definido no Contrato:

a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando
exigível pelo sindicato da categoria;

b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individual do FGTS de cada empregado dispensado; 

d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

11.80. Cabe à Contratada assumir a responsabilidade por:

a) todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho (trabalhista e previdenciária) ou
mal súbito, e demais exigências legais para o exercício da a�vidade de vigilância, quando, em ocorrência da espécie forem ví�mas os
seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência da Contratante;

b) encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação.



11.81. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das a�vidades objeto do projeto básico sem a prévia autorização da
Contratante.

11.82. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do Contrato.

11.83. Autorizar, no momento da assinatura do Contrato, a Contratante a reter, a qualquer tempo, a garan�a contratual na forma prevista no
projeto básico.

11.84. Apresentar o documento referente à Renovação/Revisão do Alvará de Funcionamento da empresa na a�vidade objeto do projeto
básico em plena validade, conforme determina a Portaria-DG/DPF nº 3.233, de 10/12/2012.

11.85. Apresentar a autorização emi�da pela Secretaria de Segurança Pública que autoriza o funcionamento da empresa no Distrito Federal.

11.86. Apresentar à Administração a relação de armas e cópias auten�cadas dos respec�vos "Registro de Arma" e "Porte de Arma", que serão
u�lizadas pela mão de obra nos postos de vigilância.

11.87. Fornecer as armas, a munição e os respec�vos acessórios ao vigilante no momento da implantação dos postos.

11.88. A arma deverá ser u�lizada somente em legí�ma defesa, própria ou de terceiros, e na salvaguarda do patrimônio da Administração,
após esgotados todos os outros meios para a solução de eventual problema.

11.89. Oferecer munição de procedência de fabricante autorizado legalmente, não sendo permi�do, em hipótese alguma, o uso de munições
recarregadas.

11.90. Impedir que a mão de obra, que cometer falta disciplinar qualificada como de natureza grave, seja man�da ou retorne às instalações
do órgão.

11.91. Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das
Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

11.92. Caso solicitado previamente pela Contratante, e desde que haja acordo individual escrito ou o instrumento cole�vo que permita, a
Contratada deverá executar os serviços em dias e horários dis�ntos dos estabelecidos originalmente, podendo, nesse caso, haver compensação entre a
carga horária semanal estabelecida e aquela prevista na convenção ou acordo cole�vo de trabalho da categoria envolvida.

11.93. Realizar semestralmente a limpeza e a revisão do armamento.

11.94. Avisar a Contratante para que proceda às alterações necessárias no termo contratual, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a
publicação da CCT, em caso de divergência entre as disposições da Convenção Cole�va de Trabalho per�nente e as disposições do projeto básico/contrato.

11.95. Comprovar a implementação do Programa de Integridade, conforme o art. 12 da Lei Distrital nº 6.112, de 02/02/2018, alterada pela
Lei nº 6.308, de 13/06/2019.

11.96. A Contratada deverá aceitar possíveis modificações quanto às localidades relacionadas no Anexo I, constante no projeto básico.

 



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

 

12.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666, de
21/06/1993, vedada a modificação do objeto e desde que previamente jus�ficado nos autos.

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

 

 O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital,
descontada da garan�a oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, facultada ao Distrito
Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL

 

O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente em comum acordo, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a
Administração, bastando para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso
normal da execução do Contrato, devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, desde que não haja mo�vos
para a rescisão unilateral.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

 

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec�vo processo, na forma prevista na
jus�fica�va de Dispensa de Licitação, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, sujeitando-se a Contratada às consequências
determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, ou tão logo seja concluído o procedimento licitatório constante no
Processo 00080-00169855/2020-18 e cumprido o período de transição entre os contratos.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

 



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

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO EXECUTOR

 

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, designará 02 (dois) executores para o presente
Contrato, sendo 01 (um) �tular e 01 (um) suplente, os quais desempenharão as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o 5º (quinto) dia
ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, após, o que deverá ser providenciado o registro do
instrumento pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

19.1. A Contratada fica obrigada a respeitar os termos es�pulados no Decreto nº 38.365, de 26/07/2017, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal -DODF nº 143, de 27/07/2017, que regulamenta a Lei nº 5.448, de 12/01/2015, que proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher.

19.2. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.
(Decreto nº 34.031, de 12/12/2012, publicado no DODF de 13/12/2012).

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

 

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

 

 

Pela CONTRATANTE:



 

 

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA

Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal

 

 

Pela CONTRATADA:

 

__________________________________

___________________________

 

TESTEMUNHAS:
 
1. ________________________________________________
2. _______________________________________________

 

Documento assinado eletronicamente por MARLI DOS REIS COELHO - Matr. 239698x, Gerente
de Contratos e Termos, em 07/02/2022, às 15:59, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 79503909 código CRC= 8C533105.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Apoio às Polí�cas Educacionais 
Diretoria de Gestão de Serviços Terceirizados e Transportes

 

Projeto Básico - SEE/SUAPE/DIGEST  

PROJETO BÁSICO - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA)

 

1. DO OBJETO

1.1. Contratação Emergencial, por Dispensa de Licitação, nos termos do inciso IV, Art. 24, da Lei 8.666/1993, de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância
armada letal, não letal e supervisão motorizada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos nas Ins�tuições Educacionais, Unidades Orgânicas e Coordenações Regionais
de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos postos atualmente abrangidos pelo contrato emergencial nº 25/2021 (64866040) e 46/2021 (66319510).

1.2. Por oportuno é necessário frisar que o objeto desta contratação emergencial encontra-se abrangido, também, pelo processo licitatório regular - processo SEI nº 00080-
00169855/2020-18, que se encontra sob análise do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

1.3. O objeto da contratação emergencial tem a natureza de serviço comum de forma con�nua por possuir padrões de desempenho e qualidade que podem ser obje�vamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

1.4. Os serviços poderão ser prestados em qualquer unidade Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, independentemente de constar ou não no rol elencado por este
instrumento.

1.5. O certame será em dois lotes compostos, conforme quadro a seguir, pelos postos abrangidos pelo contrato a ser subs�tuído:

Referente ao CT Emergencial nº 46/2021

LOTE 01

CRE TIPO DE POSTO QUANTITATIVO ATUALMENTE CONTRATADO DE POSTOS

GUARÁ, NÚCLEO BANDEIRANTE, PARANOÁ, PLANALTINA, PLANO
PILOTO/CRUZEIRO, SÃO SEBASTIÃO, SOBRADINHO E UNIDADES

ORGÂNICAS (SEDES I, II E III)

Vigilância Armada com arma não letal 12h Diurno 230
Vigilância Armada com arma não letal 12h Noturno 232

Vigilância Armada  12h Diurno 2
Vigilância Armada  12h Noturno 2

Supervisão Motorizada 12h Diurno 2
Supervisão Motorizada 12h Noturno 2

 
Referente ao CT Emergencial nº 25/2021

LOTE 02

CRE TIPO DE POSTO QUANTITATIVO ATUALMENTE CONTRATADO DE POSTOS

BRAZLÂNDIA, CEILÂNDIA, GAMA, RECANTO DAS EMAS, SAMAMBAIA,
SANTA MARIA e TAGUATINGA

Vigilância Armada com arma não letal 12h Diurno 184
Vigilância Armada com arma não letal 12h Noturno 186

Supervisão Motorizada 12h Diurno 1
Supervisão Motorizada 12h Noturno 1

1.6. Em relação aos postos de supervisão motorizada, embora o Anexo VI-A, item 6 da IN 05/2017 determine a existência de um posto de supervisor para cada quarenta vigilantes, a
atual execução contratual tem demonstrado a não existência de problemas com o atual quan�ta�vo de supervisores. Desta forma, opta-se por manter a quan�ta�vo dos contratos anteriores
regidos pela IN 02/2008.



 

2.  DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Cabe ressaltar que o objeto desta contratação emergencial é abrangido pelo processo licitatório regular em andamento - processo SEI nº 00080-00169855/2020-18, que
encontra-se suspenso pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, por intermédio da Decisão Ordinária nº 2094/2021 exarada no bojo do Processo TCDF nº 00600-00004442/2021-90.

Considerando o término da vigência dos contrato emergenciais nº 25/2021 em 27 de dezembro de 2021 e  46/2021 em 21/01/2022, e a impossibilidade de aguardar o tempo
necessário para o término da licitação regular para a contração do serviço de vigilância patrimonial.

Considerando a excepcionalidade da pretendida contratação emergencial com o obje�vo manter a prestação do serviço de vigilância patrimonial nas localidades relacionadas
no Anexo I, tratando-se de serviço con�nuado, entendido como aquele cuja interrupção possa comprometer a execução das a�vidades da Secretaria de Educação.

Considerando que a descon�nuidade da prestação do serviço de vigilância poderá acarretar em prejuízos irreparáveis ao patrimônio público e a integridade �sica dos
usuários dos serviços. 

Portanto, a única alterna�va adequada e eficaz para afastar o iminente risco e atender ao interesse público é a contratação emergencial do serviço de vigilância, com fulcro
no ar�go 24, inciso IV, Lei nº 8.666/93.

Quanto ao mandamento con�do no parágrafo único do Art. 5º do Decreto nº 34.466/2013, informa-se que os autos serão reme�dos à Corregedoria da SEDF para
procedimento de apuração, em momento oportuno.

Esclarecemos que o objeto da pretensa contratação emergencial se limita, quan�ta�vamente e qualita�vamente, ao estritamente indispensável ao atendimento da situação
emergencial, qual seja, aos postos referentes aos contratos emergenciais nº 25/2021 e 46/2021, sem a possibilidade de renovação, abrangendo, assim, a parcela necessária à não interrupção
dos serviços de vigilância na unidades constantes do Anexo I.

A Secretaria de Educação do Distrito Federal, cumprindo com o seu dever de promover a educação vem, por intermédio deste Projeto Básico, estabelecer as balizas do objeto a
ser contratado, tendo como ponto de par�das as seguintes considerações e jus�fica�vas. A gestão da educação, em todos os níveis, passa necessariamente pela garan�a da segurança para
alunos, profissionais envolvidos e patrimônio público. As Ins�tuições Educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal, apesar da atuação do Estado, são sempre um alvo dos
vândalos e criminosos, que promovem furtos e roubos de computadores, televisores, gêneros alimen�cios e depredações.

São frequentes ainda as no�cias sobre agressões sofridas por servidores (assistentes, auxiliares, professores e direção) e alunos, sendo estas come�das muitas vezes por alunos
e também por agentes externos. Cabe ao Poder Público a criação de um ambiente compa�vel com os deveres cons�tucionais assumidos pelo Estado, qual seja o de prover educação à
população. É desnecessário argumentar que um ambiente depredado, sem equipamentos e com alunos e profissionais em estado de medo não é um ambiente favorável à educação. Logo,
surge a necessidade de contratar o serviço de vigilância, por meio de um contrato administra�vo de prestação de serviços con�nuos, na modalidade de terceirização de mão de obra.

A contratação de serviços públicos sob o regime de execução indireta de a�vidades complementares à execução de serviços públicos é um fenômeno comum na Administração
Pública.

No Distrito Federal, o efeito encontra-se respaldado no DECRETO Nº 39.978, DE 25 DE JULHO DE 2019, que, entre outras disposições, fixou os campos de terceirização na
administração pública, conforme o que segue:

Art. 3º Não serão objeto de execução indireta na administração pública do Distrito Federal os serviços:
I - que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento ins�tucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle;

II - que sejam considerados estratégicos para o órgão ou a en�dade, cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias;
III - que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção; e
IV - que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da en�dade, exceto:

Ou seja, todo e qualquer serviço, não descrito nos disposi�vos, acima pode ser objeto de contrato de prestação de serviços por terceiro. Portanto, é lícita a contratação do
serviço de vigilância, por meio de contrato de prestação de serviços terceirizados, por ins�tuição privada. O que segundo os critérios de economicidade, conveniência e oportunidade da
Administração são elementos suficientes à tomada de decisão pela manutenção da atual modelagem do objeto.



A u�lização de armas não letais vem cada vez mais sendo uma tônica entre as empresas de segurança, bem como dos órgãos contratantes. A u�lização de armas não letais reduz
dras�camente o risco de incidentes fatais envolvendo usuários do serviço público, terceiros e os próprios vigilantes. Este �po de equipamento é projetado para gerar incapacitação temporária
evitando risco de mortes e ferimentos permanentes, bem como danos indesejáveis à propriedade e comprome�mento do meio-ambiente.

Trata-se de uma evolução no setor de vigilância e segurança patrimonial que, de forma aliada à tecnologia, cada vez mais se u�lizada de equipamentos capazes de prover a
segurança necessária sem, no entanto, causar externalidades nega�vas, como a morte do alvo e o risco de acidentes e morte de terceiros por erros de disparo ou mesmo por balas perdidas
decorrentes de eventuais disparos. Basta ver que esse �po de armamento vem sendo u�lizado nas ins�tuições educacionais e Coordenações Regionais de Ensino – CRE há mais de 10 (dez)
anos sem que se registrasse um incidente sequer, o que comprova que esse modelo é o mais adequado para a presente contratação.

Sobretudo em se tratando de unidades escolares, em que a maior parte do público é formado por crianças, requerendo maior nível de atenção e acurácia na prestação dos
serviços de vigilância. Ademais, o TCDF aprovou anteriormente a u�lização de armas não letais e determinou o prosseguimento do certame com esta configuração de serviço. Portanto, deve
ser man�da.

Face aos crescentes índices de violência, considerando as ocorrências amplamente divulgadas pela mídia, feminicídio ocorrido em uma das sedes e tenta�va de atentado contra
o Secretário de Estado de Educação, fez-se necessária a inclusão da segurança armada com arma letal. Há que se considerar que a referida segurança com arma letal restringir-se-á às sedes e
às coordenações regionais de ensino, a fim de mi�gar o risco aos usuários das a�vidades fim e proporcionar economia por se tratar de modalidade mais cara em relação à vigilância armada
com arma não-letal.

No tocante às exigências de habilitação econômico-financeira, estas estão estritamente limitadas às já previstas no art. 31, e ss., especialmente no § 5º, da Lei nº 8.666/93 e
visam demonstrar, por meio de índices contábeis e do balanço financeiro, a capacidade financeira necessária à execução do objeto. Tratam-se de serviços que não podem ser interrompidos em
nenhuma circunstância, sendo absolutamente necessário que a Administração se acautele neste momento, garan�ndo a segurança da execução contratual.

Ademais, as exigências estão amparadas na IN nº. 05/2017, anexo VII-A, item 11.1, e suas modificações e no Decreto Distrital nº 38.934/2018, oriundas do Acórdão 1214/2013.
Vale ressaltar que a Súmula 222 do TCU determina que: “As Decisões do Tribunal de Contas da União, rela�vas à aplicação de normas gerais de licitação, sobre as quais cabe priva�vamente à
União legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da União os Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” Portanto, a Administração, dentro dos limites legais, opta pela
manutenção dos requisitos de habilitação econômico-financeira já veiculados no certame anterior, pois atendem à legislação e ao interesse público.

Adicionalmente, cumpre ressaltar que a pretensa contratação está calcada na defesa dos princípios da moralidade, da economicidade e do legí�mo interesse público, que
contém em si forte carga cogente, que impulsiona a Administração Pública a promover processos de contratação que busquem sempre a proposta mais vantajosa.

Em atendimento da determinação da Lei Distrital n º 6.112/2018, a empresa deverá comprovar a implementação do Programa de Integridade.

 

3.  DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado no Estudo Técnico Preliminar, abrange a prestação do serviço de empresa especializada na prestação, de forma
con�nua, dos serviços de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna, a serem executados nas dependências da Secretaria de Estado de Educação, bem como em outros imóveis que
venham a ser ocupados pela SEE, em Brasília e entorno.

3.2. A melhor solução para o objeto deste estudo é a solução por Posto de Trabalho, porém com definições de produ�vidade, obje�vos, de maneira a estabelecer uma contratação
por resultado pelo instrumento de medição de resultado, subitem 11.5 e anexo II deste projeto básico. Os serviços deverão obedecer aos horários e postos estabelecidos, podendo a
Contratante alterá-los a qualquer tempo, de acordo com suas necessidades, na forma da legislação vigente.

3.3. A vantagem de u�lização de postos con�nuos de serviços de vigilância, armada é a possibilidade de uso de armamento que previne ação de bandidos que temem por revide
armado. A única opção legal de uso de armas é pelo sistema de vigilância patrimonial, quando se discute modelos de terceirização dos serviços. Outras formas são o chamamento da polícia
militar, civil e federal, contudo, esta não é uma opção de vigilância da edificação da SEE, mas sim apenas em casos extremos como os de manifestação popular, denúncia de bombas, dentre
outras. Assim o mercado é restrito aos formatos de vigilância patrimonial quando se necessita de uso de armas.

3.4. A Lei nº 10.520/2002, define bens e serviços comuns da seguinte forma:

(...)



Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste ar�go, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser obje�vamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

3.5. De modo geral e complementar o Decreto nº 23.460/2002, define bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e de qualidade possam ser, concisa e
obje�vamente, definidos no edital, com base nas especificações usuais de mercado.

3.6. Com a leitura dos disposi�vos mencionados é possível concluir que os serviços apresentados neste projeto básico são fornecidos de forma ampla no mercado, sendo que não há
necessidade de qualquer inovação ou modificação por parte da administração pública ao adquirir o serviço. Assim, a hipótese configura contratação de serviços comuns, com caracterís�cas e
especificações usuais de mercado nos termos expostos.

 

4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1. O critério de julgamento das propostas será o de menor preço global por lote, nos termos do Art. 45, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93.

4.1.1. Embora a Súmula n. 247/2004 do Tribunal de Contas da União preveja a obrigatoriedade da adjudicação por item e não por preço global, para a pretendida contratação há
viabilidade técnica para a adjudicação pelo menor preço global por lote, haja vista que a opção de adjudicação por item pode culminar em prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de
economia de escala. Nesse sen�do, a fragmentação do objeto, ocasionado diversas contratações, poderá comprometer o funcionamento, à guisa concatenada, do serviço que se vislumbra
obter, revelando risco de impossibilidade de execução sa�sfatória do serviço.

4.1.2. Ademais, sob perspec�va técnica, impende lançar luzes sobre a centralização da responsabilidade em um menor número de empresas, a qual é adequada não apenas em vista
do acompanhamento de problemas e soluções, mas mormente em termos de facilitar a verificação das suas causas e atribuição de responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a
execução do objeto licitado.

4.2. Não serão aceitas propostas com valores superiores, em qualquer um dos itens, ao valor máximo fixado para a contratação.

4.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências con�das neste projeto básico e/ou Edital, bem como aquelas que apresentarem preços
excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado, em consonância com o disposto no art. 48, incisos I e II, da Lei nº 8.666/1993.

4.4. A proposta comercial deverá ser entregue, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, com o preço unitário, e global incluídas todas as despesas necessárias à
entrega do objeto deste projeto básico, como também, todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o
objeto desta contratação emergencial.

4.5. O proponente deverá prever em seus preços todas as despesas diretas e indiretas para a perfeita execução do objeto, devendo considerar toda a legislação aplicável, a
Convenção Cole�va de Trabalho em vigor, especialmente no que se refere aos salários, bene�cios trabalhistas e percentuais de encargos sociais, conforme Decisões nºs. 3836/2013 e
2472/2013 do TCDF, e a jurisprudência atual do Tribunal Superior do Trabalho, visando a uniformização das propostas e a tramitação isonômica do processo licitatório, sob pena de
desclassificação da proposta apresentada. Também serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de
mercado, em consonância com o disposto no art. 48, incisos I e II, da Lei nº 8.666/1993.

4.6. Para efeito de conferência e padronização de procedimentos, deverão ser considerados nos cálculos de todos os itens que compõem as planilhas de custo e formação de preços
os seguintes critérios de arredondamento:

4.6.1. Os percentuais u�lizados deverão considerar apenas as primeiras 4 (quatro) casas decimais;

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

 

5.  DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.

5.1. A contratação decorrente deste projeto básico terá vigência máxima de 180 (cento e oitenta dias) a contar da data de assinatura, no termo do inciso IV do Art. 24, da Lei nº
8.666/93, vedada a prorrogação.

5.2. O contrato conterá expressa cláusula resolu�va que estabeleça a sua ex�nção logo após a conclusão do processo licitatório SEI nº 00080-00169855/2020-18 para nova
contratação dos correspondentes serviços.



 

6.  DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DOS SERVIÇOS

6.1. DISPOSIÇÃO PRELIMINARES

6.1.1. A prestação dos serviços de vigilância prevista neste projeto básico segue o que determina a IN/SLTI n.º 05/2017 (recepcionada no âmbito da Administração Pública Direta e
Indireta do Distrito Federal pelo Decreto n.º 38.934 de 15 de março de 2018), bem como em seu Anexo VI, e o Código Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego - CBO - n°
5173-30 (vigilante) e n° 5103-10 (supervisor de vigilante). Estes disposi�vos envolvem a alocação de mão de obra capacitada por meio dos postos fixados pela SEE.

6.1.2. A empresa prestará seus serviços nos postos e horários fixados pela administração, obedecida à jornada de trabalho legalmente fixada e u�lizada para a respec�va a�vidade.

6.1.3. O trabalho dos vigilantes será desenvolvido com base no posto de vigilância previamente estabelecido, o qual poderá ser remanejado, modificado ou subs�tuído no todo ou em
parte, com anuência do executor do contrato – SEEDF.

6.1.4. A programação dos serviços será feita periodicamente pela Coordenação Regional de Ensino e deverá ser cumprida pela CONTRATADA, com atendimento sempre cortês e de
forma a garan�r as condições de segurança das instalações, dos bens patrimoniais e materiais, alunos, servidores e das pessoas em geral.

6.1.5. Cumprir as instruções da Coordenação Regional de Ensino, quanto aos sistemas de iluminação e ven�lação durante e após o horário de expediente.

6.1.6. Os postos de vigilância citados deverão ser equipados com armamento específico para o item, conforme especificações técnicas previstas no presente projeto básico.

6.1.7. Os postos de vigilância deverão ser supervisionados constantemente, por supervisores motorizados com moto, desde que de comprovada funcionalidade, e telefone celular,
na forma das Portarias nº 3.233/12-MJ/DPF e nº 30.491/13-GAB/CGCSP/DPF, de forma a garan�r a efe�vidade dos serviços e a comunicação com a central de controle da CONTRATADA e
com o representante da CONTRATANTE, estando este em qualquer localidade do Distrito Federal.

6.2. PROCEDIMENTOS

6.2.1. Controle de pessoas na Portaria

6.2.1.1. A entrada e saída de pessoas estranhas ao quadro do CONTRATANTE serão realizadas única e exclusivamente pelos saguões das entradas principais.

6.2.1.2. Terão acesso livre às dependências dos Órgãos os servidores e alunos da Ins�tuição de Ensino.

6.2.1.3. O acesso à estacionamentos será permi�do aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do DF e apenas aos empregados das empresas que prestam serviços a Secretaria
de Estado de Educação do Distrito Federal, bem assim para entrega de materiais no Almoxarifado e/ou Patrimônio, restringindo estes a prévia autorização da Administração.

6.2.2. Em horário de expediente

6.2.2.1. O vigilante em exercício na portaria observará a pessoa que adentra no Órgão:

a. Caso reconheça como Servidor do Quadro, permi�r o acesso ao prédio;

b. Caso não reconheça, proceder conforme descrito a seguir:

1. Solicitar iden�ficação, o nome do servidor que irá visitar, efetuar o cadastramento, permi�r o acesso após consultar, via telefone, o servidor a ser visitado, verificar visualmente os
pertences do visitante e devolver o documento iden�fica�vo;

2. Se o visitante portar bem par�cular oferecer o guarda-volumes. Caso não concorde em deixá-lo sob guarda, registrar a iden�ficação do bem;

3. Caso o visitante se recuse a iden�ficar-se, não permi�r a entrada, comunicando imediatamente a Unidade ou pessoa com a qual o visitante ia se dirigir.

6.2.2.2. Nos casos específicos de altas autoridades (Federal, Distrital e Municipal), solicitar apenas iden�ficação comprobatória, iden�ficando-se apenas o nome do visitante e a
respec�va sala.

6.2.2.3. Quando da saída do visitante, o vigilante em exercício na portaria deve verificar a normalidade do ato. Caso observe regularidade, permi�rá a saída.

6.2.2.4. Caso descubra alguma irregularidade, é necessário proceder uma interpelação ou, não sendo possível, anotar o horário do fato no formulário "Controle de Ingresso de Pessoas”,
no campo observação e entrar imediatamente em contato com a Administração.



6.2.2.5. Se for possível interpelar a pessoa como suspeita de irregularidade, verificar se a mesma possui algum objeto, bem par�cular ou do Governo do Distrito Federal, caso posi�vo,
exigir a autorização correspondente.

6.2.2.6. Ao final do expediente, assinar e datar o formulário "Controle de Ingresso de Pessoas na Ins�tuição".

6.2.3. Fora do horário de expediente

6.2.3.1. O vigilante de plantão observará as pessoas que pretendem entrar na Ins�tuição.

6.2.3.2. Caso seja pessoa devidamente autorizada ou com trânsito livre, permi�r a entrada após registro no "Livro de Ocorrências" e abrir a porta de acesso à dependência solicitada.

6.2.3.3. Não estando a pessoa devidamente autorizada ou com livre trânsito, impedir o seu ingresso.

6.2.3.4. Na saída da pessoa, anotar o horário, verificar se não há nenhuma anormalidade, se no ambiente ocupado a luz, o microcomputador e a refrigeração estão desligadas, se as
janelas estão fechadas e trancar a porta de acesso à dependência.

6.2.4. Controle de Bens

6.2.4.1. A saída de embrulhos, pacotes, caixas e demais embalagens será precedida, por parte da vigilância, a verificação de seu conteúdo.

6.2.4.2. Se bem pertencente ao acervo do Governo do Distrito Federal, deverá ser apresentado documento autoriza�vo, elaborado em 2 (duas) vias e será de exclusiva alçada da
Unidade onde o bem es�ver cadastrado, devendo, necessariamente, ficar uma cópia com o vigilante e responsável pela Portaria;

6.2.4.3. A saída de material de consumo só será permi�da quando acompanhada da autorização, por escrito, do Responsável.

6.2.5. Portaria - Saída de Bem (Dever do vigilante)

6.2.5.1. Ao verificar a saída de pessoa portando qualquer bem (embrulhos, pacotes, caixas e etc.), o vigilante exigirá a sua exibição;

6.2.5.2. Sendo o bem do Governo do Distrito Federal, solicitar a autorização.

a. Não sendo atendido, impedir a saída do bem e anotar o nome do responsável e o fato ocorrido no "Livro de Ocorrências", solicitando, via telefone, de imediato, a presença de um
servidor da Administração.

b. Sendo atendido, atestar a saída do bem em campo próprio do formulário, e liberá-lo.

c. Ocorrendo outra irregularidade, que não tenha sido observada no formulário que o acompanha, comunicar de imediato à Administração.

6.2.5.3. Sendo par�cular, o portador deverá apresentar documento comprobatório, ou declaração expressa do proprietário iden�ficando detalhadamente o bem.

a. Caso o portador não apresente nenhum comprovante que o isente de irregularidade, comunicar de imediato à Direção da Escola.

6.2.5.4. A falta de autorização habilita o vigilante de plantão a IMPEDIR qualquer saída de bem das Ins�tuições, seja público ou par�cular.

6.2.6. Controle de entrada/saída dos veículos do estacionamento

6.2.6.1. O acesso ao estacionamento é permi�do apenas para veículos oficiais e de servidores autorizados.

6.2.6.2. O acesso de veículos de empresa para carga e descarga só será permi�do mediante autorização da direção para os casos excepcionais.

6.2.6.3. Efetuar o registro de entrada/saída de veículos oficiais fora do horário de expediente, anotando em livro próprio qualquer anormalidade.

6.2.6.4. O acesso ao estacionamento da Ins�tuição, dos veículos de servidores, só será permi�do mediante autorização expressa da direção, onde se torna obrigatório o registro em livro
próprio.

6.2.6.5. Orientar o correto uso do estacionamento, impedindo a circulação de pessoas estranhas nestas áreas e mantendo sempre os portões fechados.

6.2.6.6. Controlar rigorosamente a entrada e saída de veículos de visitantes e de servidores (estes úl�mos deverão estar devidamente iden�ficados pelos dis�n�vos em local visível do
veículo).



6.2.6.7. Impedir que veículos sejam estacionados fora das vagas nos estacionamentos.

6.3. Para o cargo de vigilante, com supervisão permanente, a qualificação mínima será:

6.3.1. Ensino Fundamental, por ins�tuição aprovada pelo MEC;

6.3.2. Curso de formação e/ou reciclagem de vigilantes, realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado nos termos da Lei n° 7.102/83;

6.3.3. Não ter antecedente civil ou criminal registrado;

6.3.4. Autodomínio; 

6.3.5. Inicia�va; e

6.3.6. Curso de formação para manuseio do armamento respec�vo, conforme portaria do Departamento de Polícia Federal - MJ.

6.4. As atribuições para o cargo de vigilante compreenderão:

6.4.1. Conduzir-se com urbanidade e educação, tratando a todos com respeito, procurando quando solicitado atender ao público e aos servidores do CONTRATANTE com atenção e
presteza.

6.4.2. Nunca entrar em atrito ou confronto, de qualquer natureza, com outros empregados, servidores ou visitantes, buscando em caso de dúvida ou de falta de competência para
decidir sobre certas questões, o apoio e orientação de sua chefia, repassando-lhe o problema.

6.4.3. Manter-se sempre com uma postura correta, evitando relaxamento ou demonstrações de fadiga.

6.4.4. Portar sempre, de forma ostensiva, e em local determinado pela chefia, seu crachá de iden�ficação.

6.4.5. Assumir o posto 10(dez) minutos antes no local de trabalho e de posse dos acessórios necessários para o bom desempenho do trabalho.

6.4.6. Ao chegar ao posto, receber e passar o serviço, citando todas as situações encontradas, bem como as ordens e orientações recebidas.

6.4.7. Cumprir, rigorosamente, os horários e escalas de serviço.

6.4.8. Comunicar, se possível com antecedência, à Administração, a necessidade de faltar ao serviço, decorrente de mo�vo de saúde ou força maior.

6.4.9. Respeitar o supervisor designado pela CONTRATADA, para acompanprojeto básicohamento dos serviços, encaminhando-lhe todas as questões rela�vas ao vínculo funcional com
a CONTRATADA à qual pertence.

6.4.10. Procurar, em casos de dificuldades, orientação de sua chefia, repassando-lhe o problema.

6.4.11. Conhecer as missões do(s) posto(s) que ocupa, assim como a perfeita u�lização dos equipamentos colocados à sua disposição, para os serviços.

6.4.12. Evitar conversas desnecessárias, com colegas de serviço, visitantes ou outras pessoas.

6.4.13. Não par�cipar de grupos de manifestações ou reivindicações, evitando espalhar boatos ou tecer comentários desairosos ou desrespeitosos rela�vos a outras pessoas.

6.4.14. Não abordar autoridades ou servidores de outras áreas, para tratar de assuntos par�culares ou de serviço, salvo quando devidamente autorizado pela sua chefia imediata.

6.4.15. Não abandonar seu posto, a não ser em casos de extrema necessidade ou de caráter emergencial, comunicando esse fato, o mais rápido possível, à sua chefia imediata.

6.4.16. Manter atualizada a documentação u�lizada no posto.

6.4.17. Ter o devido zelo com todo o patrimônio colocado à sua disposição, para o serviço.

6.4.18. Comunicar imediatamente à Administração, bem como ao responsável pelo Posto, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional para que sejam adotadas as
providências de regularização necessárias.

6.4.19. Comunicar à Administração todo acontecimento entendido como irregular e que possa vir a representar risco para o patrimônio da Administração.

6.4.20. Manter afixado no Posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de Polícia da Região, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis pela administração da instalação e
outros indicados para o melhor desempenho das a�vidades.



6.4.21. Encaminhar as correspondências recebidas ao setor de expediente/protocolo das Unidades onde es�ver prestando serviço, nos dias em que não houver servidores do
CONTRATANTE designados para este fim trabalhando, como sábados, domingos e feriados.

6.4.22. Evitar sujeiras dentro e em torno das guaritas/recepções, bem como a u�lização de objetos estranhos ao estrito cumprimento do serviço.

6.4.23. Registrar em livro de ocorrência os principais fatos do dia.

6.4.24. Proibir a saída de bens patrimoniais sem a devida autorização.

6.4.25. Não ausentar-se do posto antes da chegada da devida cobertura do posto.

6.4.26. Atentar-se no manuseio dos quadros elétricos.

6.4.27. Orientar o reserva de todas as restrições existentes no posto.

6.4.28. Verificar, diariamente, portas e janelas, constatando se estão devidamente fechadas.

6.4.29. Manterem-se atentos aos visitantes e, havendo alguma suspeita, abordá-lo de forma educada visando conhecer sua intenção.

6.4.30. Fiscalizar e efetuar em sistema de controle próprio, a entrada e a saída dos veículos que adentrarem nas dependências do CONTRATANTE, iden�ficando o motorista e anotando a
placa do veículo, sendo de veículos oficiais ou par�culares, mantendo sempre os portões fechados.

6.4.31. Impedir que veículos sejam estacionados fora das vagas nos estacionamentos.

6.4.32. Manter os portões de entrada e saída, fora do horário de expediente, trancados após a constatação de inexistência de veículos par�culares sem autorização para permanência
nas dependências do CONTRATANTE.

6.4.33. Realizar, conforme orientação da unidade fiscalizadora do CONTRATANTE, a vigilância nos estacionamentos internos do CONTRATANTE.

6.4.34. Verificar se todas as portas das dependências do CONTRATANTE estão trancadas, no final de cada expediente, anotando aquelas que permanecerem abertas para posterior
comunicação ao Executor Local do Contrato daquela Unidade.

6.4.35. Manter sigilo das informações da área de segurança ob�das em razão do cargo ocupado.

6.4.36. Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, sem que estes estejam devida e previamente autorizados pela Administração ou responsável pela
instalação.

6.4.37. Proibir todo e qualquer �po de a�vidade comercial junto ao posto e imediações, que implique ou ofereça risco à segurança das instalações ou comprometa o regular andamento
dos serviços contratados.

6.4.38. Impedir formação de grupo em torno do balcão das recepções, bem como ligações telefônicas de caráter par�cular, salvo por mo�vo imperioso.

6.4.39. Proibir a u�lização do Posto para guarda de objetos estranhos ao local, de bens de servidores, de empregados ou de terceiros.

6.4.40. Executar no mínimo, 03 (três) ronda(s) ao dia e 03 (três) ronda(s) a noite, ou conforme a orientação recebida do Executor do contrato, verificando as dependências das
instalações, adotando os cuidados e providências necessárias para o perfeito desempenho das funções e manutenção da tranquilidade e segurança do patrimônio público.

6.4.41. Verificar por ocasião de cada vistoria regular do prédio, a existência de objeto(s) abandonado(s) (pacotes, embrulhos etc), e, uma vez considerado(s) suspeito(s), adotar as
providências preven�vas de segurança, recomendadas pela norma estabelecida para a espécie.

6.4.42. Fiscalizar a movimentação de bens e pessoas no interior das dependências do CONTRATANTE, comunicando qualquer irregularidade ao Executor Local do Contrato daquela
Unidade.

6.4.43. Verificar, diariamente, se os aparelhos elétricos são desligados, após o expediente, salvo aqueles para os quais haja instruções em contrário.

6.4.44. Comunicar ao patrulhamento policial, bem como a gestão fiscalizadora, sempre que constatada aglomeração, permanência de pessoas nas imediações dos edi�cios, ações de
depredação e/ou possibilidade de invasão do prédio.



6.4.45. Colaborar com a Polícia Civil e Militar em caso de ocorrências de ordem policial dentro das instalações da UEs, facilitando, o melhor possível, a atuação daquelas, inclusive na
indicação de testemunhas presenciais de eventual acontecimento.

6.4.46. Providenciar junto à Polícia Civil e/ou Militar o registro do Bole�m de Ocorrência dos fatos de ordem policial observados dentro das instalações do CONTRATANTE, comunicando
imediatamente à direção.

6.4.47. Controlar rigorosamente a entrada e saída de veículos e pessoas após o término de cada expediente de trabalho, feriados e finais de semana, anotando em documento próprio o
nome, registro ou matrícula, cargo, órgão de lotação, tarefa a executar e verificar se existe a autorização para entrar e/ou permanecer naquele horário e, caso não haja, impedir sua entrada
e/ou permanência.

6.4.48. Deter elementos suspeitos e reter qualquer material e/ou equipamento que não tenha autorização de saída.

6.4.49. Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do Posto, adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida da Administração, bem como as
que entender oportunas e necessárias para o bom desenvolvimento do trabalho.

6.4.50. Não permi�r a formação de piquetes, por grupo de manifestantes grevistas, nas áreas edificadas e com cobertura, de jurisdição do CONTRATANTE, entendendo-se por grupo de
manifestantes grevistas a reunião ou ajuntamento superior a 04 (quatro) pessoas cuja a�tude consubstancie incitação ao movimento de greve.

6.4.51. Não permi�r formação de grupos de pessoas, desconhecidas ou desacompanhadas, junto ao posto, comunicando o fato ao responsável pelas instalações e à segurança da
Administração, no caso de desobediência.

6.4.52. Não permi�r a entrada de quaisquer materiais tóxicos, poluentes, corrosivos ou outros nocivos a saúde, sem antes submetê-los à apreciação da fiscalização da CONTRATADA e a
gestão do CONTRATANTE.

6.4.53. Não permi�r o uso de instrumentos, artefatos ou outros capazes de provocar poluição sonora e/ou visual nas dependências do CONTRATANTE, salvo nos casos de emergência.

6.4.54. Abster-se da execução de quaisquer outras a�vidades alheias aos obje�vos avençados em Contrato, especial e principalmente durante o horário em que es�ver prestando os
serviços.

6.4.55. Somente entrar em áreas reservadas, em casos de emergência ou quando devidamente autorizado.

6.4.56. Atuar, sempre que necessário, em situações emergenciais, u�lizando e acionando os meios disponíveis.

6.4.57. Auxiliar nas a�vidades de prevenção a incêndios, ou outros sinistros, segundo orientações específicas, visando a segurança �sica de pessoal, instalações e patrimônio.

6.4.58. Fiscalizar a u�lização das CHAVES, observando o seguinte:

6.4.58.1. nos Edi�cios onde estão instalados claviculários deverá conter chaves de todas as dependências do imóvel;

6.4.58.2. iniciado o expediente, caberá ao vigilante em exercício na Portaria/Recepção, abrir, quando solicitado, a dependência;

6.4.58.3. aberta a dependência, o vigilante, em exercício na Portaria/Recepção reporá a chave no claviculário;

6.4.58.4. encerrado o expediente, após a limpeza das salas, desligada a luz, o microcomputador e a refrigeração ambiente, a porta de acesso será trancada, permanecendo a respec�va
chave no claviculário correspondente;

6.4.58.5. quando as chaves forem solicitadas pelo próprio servidor do setor, registrar em formulário próprio, nome, data, horário de entrega e de recebimento das mesmas, anotando no
campo de observação, qualquer anormalidade;

6.4.58.6. solicitar à Administração a confecção de novas chaves, sempre que necessário;

6.4.58.7. fazer verificação criteriosa sobre o perfeito estado dos chaveiros e dos claviculários, comunicando à Administração em caso de necessidade de reparação.

6.4.59. Promover o recolhimento de quaisquer objetos e/ou valores encontrados nas dependências do CONTRATANTE, providenciando, de imediato, a remessa destes bens à
Administração, com o devido registro.

6.4.60. Impedir a saída de qualquer bem patrimonial ou material de consumo da edificação, sem autorização devidamente preenchida e assinada pelo setor competente. A saída do
bem sem a devida autorização poderá implicar no ressarcimento ao Erário, pela contratada, se for o caso.



6.4.61. Conferir e passar para o seu subs�tuto a relação de objetos sob sua guarda, tais como móveis, veículos.

6.4.62. Ocorrendo desaparecimento de material, comunicar o fato imediatamente ao responsável do CONTRATANTE pela fiscalização do ajuste, lavrando posteriormente a ocorrência
por escrito.

6.4.63. Em caso de roubo, furto, ou falta de energia elétrica, comunicar ao Supervisor, e ao responsável pela gestão do Contrato junto ao CONTRATANTE para as providências cabíveis.

6.4.64. Em caso de rompimento de tubulação de água deverá adotar providências preliminares para conter o vazamento e contatar o Executor Local do Contrato e/ou direção da
unidade escolar.

6.4.65. Os vigilantes do turno noturno e os dos finais de semana e feriados serão responsáveis, também, pelas rondas internas em todo o prédio, bem como pelas rondas externas nas
áreas fronteiriça e laterais.

6.4.66. Ser elemento mul�plicador da mentalidade prevencionista e sua importância.

6.4.67. Manter-se sempre em posse de sua arma (não letal) para o exercício das suas a�vidades.

6.5. Para o cargo de supervisor a qualificação mínima será:

6.5.1. 1. Ensino Médio completo, por ins�tuição aprovada pelo MEC;

6.5.2. 2. Curso de formação e/ou reciclagem de vigilantes, realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado nos termos da Lei n° 7.102/83;

6.5.3. 3. Curso de formação para manuseio de arma não letal conforme previsto na Portaria nº 3.233/12-MJ/DPF.

6.5.4. 4. Não ter antecedente civil ou criminal registrado;

6.5.5. 5. Autodomínio; e

6.5.6. 6. Inicia�va.

6.6. As atribuições para o cargo de supervisor compreenderão:

6.6.1. Verificar se todo o pessoal da CONTRATADA sob sua responsabilidade, já assumiu os seus respec�vos postos, de acordo com as orientações da fiscalização da Administração.

6.6.2. Verificar se todo o pessoal sob sua responsabilidade está devidamente trajado, atentando para os detalhes de higiene pessoal (barba, cabelo, unhas etc) e de higiene das roupas.

6.6.3. Solucionar, imediatamente, junto à CONTRATADA, os problemas de faltas, atrasos, dispensas médicas e outros.

6.6.4. Providenciar as necessárias subs�tuições, junto à CONTRATADA, por ocasião de férias, licença médica ou qualquer outro �po de afastamento dos empregados.

6.6.5. Manter a ordem, a disciplina, o respeito, junto a todo o pessoal da CONTRATADA, orientando e instruindo seus subordinados na forma de agir.

6.6.6. Respeitar o Executor Local do Contrato, acatando suas orientações e determinações, referentes ao pessoal da CONTRATADA.

6.6.7. Não permi�r que os empregados da CONTRATADA se dirijam a qualquer autoridade, para tratar de assuntos relacionados ao serviço ou par�culares.

6.6.8. Proceder as necessárias advertências e subs�tuição, se for o caso, do pessoal da CONTRATADA que não atender as recomendações, cometer atos de insubordinação ou
indisciplina; desrespeitar seus superiores; não acatar as ordens recebidas; não cumprir com suas obrigações ou pra�car qualquer outro �po de ação grave, que venha a depor contra o Setor de
Segurança ou ao CONTRATANTE.

6.6.9. Acompanhar, fiscalizar e orientar no correto uso dos uniformes e equipamentos, promovendo, junto à CONTRATADA, a subs�tuição de peças desgastadas ou que já não
apresentem condições favoráveis de uso, bem como sua reposição, de acordo com os prazos estabelecidos.

6.6.10. Fazer o controle das folhas de ponto dos empregados da CONTRATADA, acompanhando, diariamente seu correto preenchimento.

6.6.11. Fazer a conferência e o encaminhamento mensal das folhas de ponto, para as providências de pagamento de pessoal.

6.6.12. Não permi�r que os empregados da CONTRATADA se agrupem, junto aos diversos postos, a fim de conversar sobre assuntos que não digam respeito ao serviço.

6.6.13. Não permi�r que os empregados da CONTRATADA abandonem seus postos, sem mo�vo plenamente jus�ficado.



6.6.14. Informar à respec�va Chefia, qualquer alteração do serviço ou irregularidade verificada.

6.6.15. Somente entrar em áreas reservadas em caso de emergências ou quando devidamente autorizado.

6.6.16. Adotar todas as providências ao seu alcance para sanar irregularidades ou agir em casos emergenciais.

6.6.17. Manter atualizada toda a documentação sob sua responsabilidade.

6.6.18. Manter-se sempre com uma postura correta, evitando relaxamentos ou demonstrações de fadiga.

6.6.19. Portar sempre, de forma ostensiva, o seu crachá de iden�ficação.

6.6.20. Nunca entrar em atrito ou confronto, de qualquer natureza, com servidores ou visitantes, buscando, em caso de dúvida, esclarecimentos e orientações junto ao Executor Local
do Contrato.

6.6.21. Levar ao conhecimento do Executor Local do Contrato, imediatamente, qualquer informação considerada importante.

6.6.22. Não permi�r que empregados da CONTRATADA entrem ou saiam das dependências do CONTRATANTE por locais que não aqueles previamente determinados.

6.6.23. Auxiliar nas a�vidades de prevenção a incêndio, ou outros sinistros, visando a segurança �sica de pessoal, de instalações e do patrimônio.

6.6.24. Cumprir rigorosamente seus horários de serviço.

6.6.25. Comunicar ao Executor Local do Contrato, para as providências cabíveis, quais os empregados que foram dispensados por mo�vo de saúde.

6.6.26. Comunicar ao Executor Local do Contrato as faltas ou atrasos dos empregados da CONTRATADA, adotando as necessárias providências.

6.6.27. Desenvolver todas as a�vidades inerentes à sua área de responsabilidade, seguindo as orientações e determinações do Executor Local do Contrato, de acordo com as
necessidades do serviço.

6.6.28. Providenciar a cobertura das faltas do dia.

6.6.29. Informar-se das possíveis ocorrências no plantão anterior.

6.6.30. Registrar em livro de ocorrência os principais fatos do dia.

6.6.31. Nos casos em que forem disponibilizados microcomputadores, constatar o seu funcionamento e solicitar à Administração o conserto, caso estes apresentem defeito.

6.6.32. Inspecionar os equipamentos u�lizados pelos vigilantes (radiotransmissor, telefone celular, lanterna e outros).

6.6.33. Providenciar o material necessário ao vigilante.

6.6.34. Solucionar, dentro do possível, as dificuldades dos empregados que ocorrerem no transcorrer do plantão.

6.6.35. Fiscalizar o cumprimento do horário de saída e chegada dos vigilantes ao trabalho.

6.6.36. Fiscalizar a apresentação e o preenchimento dos livros e formulários u�lizados pela vigilância.

6.6.37. Providenciar a entrega completa dos uniformes dos vigilantes.

6.6.38. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados por seu superior imediato.

6.6.39. Fornecer, quando necessário, todos os livros e formulários de controle u�lizados pelo CONTRATANTE.

6.6.40. Providenciar o recolhimento de todos os relatórios e informações necessárias ao cumprimento fiel do contrato.

 

7. DO SERVIÇO CONTINUADO

7.1.  O serviço a ser licitado caracteriza necessidade permanente desta Administração, possui natureza con�nuada, de acordo com o art. 15 da IN n. 05/2017, do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, recepcionada no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal pelo Decreto n.º 38.934 de 15 de março de 2018. Sendo



fundamental para realização das a�vidades instrumentais ou complementares das a�vidades finalís�cas do Órgão. A falta ou interrupção na prestação dos serviços pode impactar
nega�vamente na qualidade, na capacidade labora�va e na segurança patrimonial, com possibilidade de dano ao interesse público.

 

8. DOS CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE

8.1. A contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 8º, da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, em conformidade com o
Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o art. 3º, da Lei nº 8.666/1993, que regulamenta a implementação de critérios, prá�cas e ações de logís�ca sustentável no âmbito da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus
similares, bem como as disposições estabelecidas na obrigações d deste Termo.

 

9. DA VISITA TÉCNICA

9.1. A vistoria não é obrigatória, facultando ao proponente optar por declarar que se abstém de realizá-la assumindo completa responsabilidade pelos imprevistos e problemas
decorrentes do desconhecimento da realidade dos órgãos envolvidos, em razão de sua não realização;

9.2. A visita técnica é FACULTATIVA, podendo a proponente realizá-la por intermédio de representante legal.

9.3. A proponente que optar em não vistoriar os locais e equipamentos, deverá declarar em sua proposta que se abstém da visita técnica e conhece todos os detalhes técnicos em
relação aos locais e objeto da contratação emergencial, conforme MODELO A, constante neste projeto básico, ANEXO IV. 

9.4. Optando pela vistoria, a proponente que vistoriar as Unidades de Ensino deverá apresentar o Termo de Vistoria, conforme modelo B de declaração de vistoria constante do
Anexo IV do projeto básico. O agendamento deverá ser realizado exclusivamente junto à Diretoria de Gestão de Serviços Terceirizados e Transportes – DIGEST, por intermédio do e-mail
digest.suape@se.df.gov.br (SBN Quadra 02 Bloco C – Edi�cio Phenícia – CEP: 70040-020 - 7º andar, telefone: 61 3901 2304), conforme rol constante do Anexo I, das 08:00 às 12:00 horas e
14:00 às 18:00 horas, onde será expedida uma autorização pelo servidor designado pela unidade para acompanhar a visita técnica nas localidades relacionadas no Anexo I deste Projeto. Neste
caso deverão ser visitadas no mínimo 03 (três) unidades de ensino de pelo menos duas Coordenações Regionais de Ensino dis�ntas, constando assinatura e carimbo dos responsáveis pelas
unidades visitadas.

9.5. As visitas técnicas deverão ser feitas com agendamento prévio junto à unidade a ser vistoriada, das 08h às 12h e das 14h às 18h.

9.6. O prazo para visita iniciar-se-á no dia ú�l seguinte ao da publicação do edital, estendendo-se até 48h. (quarenta e oito horas) anterior à data prevista para a realização do
certame (abertura da sessão pública).

9.7. Nenhuma visita técnica será realizada sem a confirmação de seu agendamento, por e-mail, por parte do servidor responsável, confirmação que será dada em até dois dias úteis
do recebimento do pedido.

9.8. Todas as empresas interessadas poderão agendar a visita técnica, desde que respeitadas as regras con�das neste Termo.

9.9. Empresas que já prestaram serviços nos órgãos e en�dades do Distrito Federal receberão o mesmo tratamento das demais interessadas.

9.10. Nenhuma solicitação de agendamento de visita técnica será respondida pelo Pregoeiro(a), o qual automa�camente descartará encaminhamentos com tal finalidade.

9.11. Tendo em vista a faculdade de realizar a vistoria ao local dos serviços, a ausência de apresentação da declaração supracitada não implicará a desclassificação do proponente
vencedor, entretanto ele não poderá alegar desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes, para eximir-se das obrigações assumidas.

 

10. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

10.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

10.1.1. Os serviços de vigilância, armada, diurna e noturna, serão executados ininterruptamente, de modo ostensivo e preven�vo para guarda e proteção dos bens móveis e imóveis;
por meio de fiscalização, triagem, controle de acesso de pessoas, veículos, materiais, operação de sistemas de segurança; e rondas nas áreas internas e externas adjacentes dos locais
discriminados neste projeto básico.



10.1.2. A contratada deverá obedecer aos norma�vos rela�vos ao intervalo intrajornada, bem como arcar com os eventuais custos decorrentes da ininterrupção dos serviços.

10.1.3. Caso o horário de expediente do Órgão seja alterado por determinação legal ou imposição de circunstâncias supervenientes, deverá ser promovida adequação nos horários da
prestação de serviços para atendimento da nova situação.

10.1.4. Os serviços de vigilância serão prestados nas Ins�tuições Educacionais e Coordenações Regionais de Ensino, dependências e instalações da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal, conforme Tabela de Locais constantes deste projeto básico.

10.1.5. Os serviços poderão vir a ser executados em outros imóveis que venham a ser ocupados pela Secretaria de Estado de Educação e entorno.

10.1.6. Caso haja alguma alteração nos endereços listados neste projeto básico a Contratante informará a Contratada o novo endereço, a fim de viabilizar a con�nuidade da prestação
do serviço.

10.1.7. Reiterando ainda, que a empresa que ganhar o certame irá fornecer a mão de obra especializada e todos os uniformes e equipamentos necessários para execução do contrato.

10.1.8. Além do fato que a solução a ser contratada seguirá o mesmo modelo de contratação já pra�cado no órgão, que tem demonstrado eficácia e qualidade na sua prestação.

10.2. Da Disponibilização e da Subs�tuição dos Profissionais

10.2.1. A prestação dos serviços objeto deste projeto básico deverá ser iniciada em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, contados da assinatura do contrato, devendo a Contratada,
nesse prazo, alocar a mão de obra nos respec�vos locais e horários a serem fixados pela SEE, informando, em tempo hábil, qualquer mo�vo impedi�vo de assumir os serviços contratados.

10.2.2. O preenchimento das vagas afetas às categorias profissionais será realizado após análise curricular subme�da à aprovação da Contratante.

10.2.3. Aprovado o currículo indicado, o profissional será alocado pela Contratada e dar-se-á início a contagem do tempo de disponibilidade do profissional, para fins de prestação dos
serviços e de faturamento.

10.2.4. A cada solicitação da Contratante, quando da necessidade de subs�tuições, a Contratada terá até 48 (quarenta e oito) horas para atendê-la sem que lhe seja imputada
penalidade, devendo, neste prazo, efetuar o levantamento dos novos profissionais.

10.2.5. O controle do cumprimento da carga horária será de inteira responsabilidade da empresa Contratada, cabendo exclusivamente a esta, a subs�tuição de seus funcionários nas
ocorrências de falta ou de interrupção no cumprimento da carga horária, a fim de evitar a descon�nuidade na prestação dos serviços.

10.2.6. Será de inteira responsabilidade da Contratada assegurar a prestação dos serviços durante os horários definidos pela Contratante.

10.2.7. A Contratante reserva-se ao direito de não solicitar a subs�tuição do profissional (cobertura), nos termos do subitem 10.2.5 deste projeto básico, e, nessa hipótese, as horas
serão deduzidas da fatura. 

10.2.8. Os serviços especificados no contrato não excluem outros, de natureza similar, que porventura se façam necessários para a boa execução da tarefa estabelecida pela SEE,
obrigando-se a Contratada a executá-los prontamente como parte integrante de suas obrigações.

10.2.9. A escolaridade mínima exigida de cada profissional deverá ser comprovada pela Contratada, mediante a apresentação de diploma ou cer�ficado emi�do por ins�tuição
legalmente credenciada pelo Ministério da Educação — MEC.

10.2.10. A comprovação acima referida será realizada a cada solicitação da Contratante, ou a cada subs�tuição, cabendo a Contratada recrutar, selecionar e encaminhar toda a
documentação, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para análise prévia e início da execução do trabalho. 
 

11. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

11.1. A execução do Contrato e a respec�va prestação dos serviços serão acompanhadas e fiscalizadas por servidores (Fiscais do Contrato e subs�tutos) a serem designados pela
Contratante.

11.2. Será designado um Fiscal Técnico, um Fiscal Administra�vo, o Gestor do Contrato e respec�vos subs�tutos para o Contrato celebrado.

11.3. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a Contratante reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente por Fiscais e subs�tutos designados.



11.4. Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do Contrato e dos respec�vos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e
pendências que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67, da Lei nº
8.666/1993 e suas alterações.

11.5. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO – IMR

11.5.1. O Instrumento de Medição de Resultado - IMR é o ajuste escrito, anexo ao Contrato, que define, em bases compreensíveis, tangíveis obje�vamente, observáveis e comprováveis,
os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respec�vas adequações de pagamento.

11.5.2. A Contratada obrigar-se-á ao cumprimento de Instrumento de Medição de Resultado - IMR, conforme ANEXO II deste projeto básico.

11.5.3. A aplicação de descontos com base no Instrumento de Medição de Resultado - IMR é completamente desvinculada das aplicações de penalidades previstas neste projeto básico.

 

12. DAS PLANILHAS DE CUSTOS E DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

12.1. O modelo de planilha de custos e formação de preços a ser adotado por todos os proponentes será o definido na Instrução Norma�va 05, de 26 de maio de 2017, da Secretaria
de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPOG, recepcionada no âmbito do GDF pelo Decreto nº 38.934/2018, de 15 de março de 2018, conforme disposições
do Anexo III.

12.2. Os custos relacionados à contratação da mão de obra deverão se respaldar na Convenção Cole�va de Trabalho 2021/2021, ou acordo dotado de força norma�va que a
subs�tua, celebrada pelo Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância do Distrito Federal ou apenas Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal (SINDESV-DF).

12.3. Os percentuais e ou valores monetários das rubricas integrantes dos submódulos e módulos da Planilha de Custos e Formação de Preços poderão variar para BAIXO dos valores
máximos estabelecidos pela Administração, desde que haja previsão legal para tais variações. As referidas variações poderão ocorrer em decorrência da estratégia comercial adotada pela
empresa compe�dora.

 

13. DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

13.1. Para a perfeita execução das a�vidades do objeto desta contratação a Contratada deverá disponibilizar os materiais e equipamentos, promovendo sua subs�tuição quando
necessário, conforme planilhas abaixo e constantes do Anexo V - Pesquisa de Preços: 











 

 

13.2. Especificações dos equipamentos não letais

13.2.1. O �po de equipamento não letal admi�do na presente contratação emergencial é o abaixo destacado:

13.2.2. Espargidor de agente químico lacrimogêneo (CS ou OC) de até 70g, em solução líquido, espuma ou gel.

13.2.3. Deverá ser observado o prazo de validade do equipamento, sendo terminantemente proibido seu uso após a data de vencimento.

13.3. Especificações dos equipamentos letais

13.3.1. As armas des�nadas ao uso dos vigilantes serão de propriedade e responsabilidade das empresas especializadas nos serviços de vigilância, de acordo com o inciso I do art. 21 da
Lei nº 7.102/1983.

"Art. 21 - As armas des�nadas ao uso dos vigilantes serão de propriedade e responsabilidade: I - das empresas especializadas; II - dos estabelecimentos financeiros quando
dispuserem de serviço organizado de vigilância, ou mesmo quando contratarem empresas especializadas."



13.3.2. Em relação ao vigilante armado, a permissão para o porte de armas será estritamente em serviço, em consonância com o art. 22 da Lei nº 7.102/1983.

"Art. 22 - Será permi�do ao vigilante, quando em serviço, portar revólver calibre 32 ou 38 e u�lizar cassetete de madeira ou de borracha."

13.3.3. As empresas se obrigam a realizar semestralmente a limpeza e a revisão do armamento.

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

14.3. No�ficar à Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção, cer�ficando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

14.4. Não permi�r que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente jus�ficada pela autoridade do órgão
para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;

14.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste  projeto básico;

14.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017.

14.7. Não pra�car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

14.7.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

14.7.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

14.7.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a u�lização destes em a�vidades dis�ntas daquelas previstas no objeto da contratação e
em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

14.7.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou en�dade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão
de diárias e passagens.

14.8. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações contratuais.

14.9. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

14.10. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

14.11. Cien�ficar o setor responsável para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

14.12. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas
após o recebimento do serviço e no�ficações expedidas;

14.13. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

14.14. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de
segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

14.15. Estabelecer ro�nas para o cumprimento do objeto deste projeto básico.

14.16. Proporcionar as condições adequadas para que a Contratada possa prestar os serviços, por meio dos seus empregados, dentro das normas do Contrato.

14.17. Propiciar acesso aos empregados da Contratada, quando devidamente uniformizados e iden�ficados, aos locais de prestação dos serviços.



14.18. Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários a prestação dos serviços, que venham a ser solicitados pela Contratada.

14.19. Rejeitar, imediatamente, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa Contratada, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, ressalvados os  casos fortuitos ou de forca maior, devidamente jus�ficado e aceito pela Contratante.

14.20. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais.

14.21. Exigir o afastamento imediato e/ou subs�tuição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer empregado ou preposto da Contratada que não mereça confiança
no trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização ou que adote postura inconveniente ou incompa�vel com o exercício das atribuições que Lhe foram
designadas.

14.22. Comunicar, por escrito, a Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço, determinando o que for necessário à sua regularização.

14.23. Impedir que terceiros executem o objeto deste projeto básico.

14.24. Não permi�r que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições pré-estabelecidas.

14.25. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do recolhimento dos encargos sociais, bene�cios, ou adotar qualquer outro procedimento de
verificação que julgar necessário, entre eles os previstos na IN SEGES/MPDG n. 5/2017 e suas alterações.

14.26. Comunicar oficialmente, por escrito, a Contratada quando não houver necessidade de subs�tuição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, como falta, gozo de
férias ou afastamentos legais de qualquer natureza.

14.27. Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da Contratada, mediante apresentação, por parte da contratada, de cer�dões referentes ao
Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ao Cadastro Nacional de Empresas inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administra�va disponível no Portal do CNJ e a Cer�dão Nega�va (Posi�va com efeito de Nega�va) de Débitos Trabalhistas — CNDT, para comprovação, dentre outras coisas, do devido
recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais, conforme cada caso.

14.28. Proceder a vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio do fiscal do contrato, cien�ficando o preposto da Contratada e determinando a imediata
regularização das falhas eventualmente detectadas.

14.29. Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que es�verem
em desacordo com as especificações exigidas.

14.30. Aplicar à Contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garan�dos o contraditório e a ampla defesa.

14.31. Analisar a documentação solicitada no subitem 15.83.3 no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias,
jus�ficadamente. 

14.32. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e a Receita Federal do Brasil — RFB.

14.33. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, deverá oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego.

14.34. A Contratante deverá possuir local adequado para as refeições e armários para a guarda de uniformes dos funcionários terceirizados.

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1. Executar os serviços conforme especificações deste projeto básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer e u�lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quan�dade mínimas especificadas neste projeto básico e em sua
proposta;

15.2. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

15.3. Manter a execução do serviço nos horários fixados pela Administração.



15.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto e desaparecimento de bens, bem como por todo e qualquer dano causado ao GDF ou à SEEDF,
devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garan�a, caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

15.5. U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

15.6. Vedar a u�lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante,
nos termos do Decreto nº 32.751/2011;

15.7. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e iden�ficados por meio de crachá com fotografia recente, além de provê-los com os Equipamentos de
Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

15.8. Fornecer os uniformes a serem u�lizados por seus empregados, conforme disposto neste  projeto básico, sem repassar quaisquer custos a estes;

15.9. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos
serviços, conforme alínea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017:

15.10. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário, horário do posto de trabalho, números da carteira de iden�dade (RG) e da inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

15.11. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admi�dos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada
pela contratada; e

15.12. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços;

15.13. Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

15.14. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que se vincule à prestação do contrato administra�vo. De igual modo, o desligamento
de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação per�nente ao empregado dispensado, à semelhança do que se
exige quando do encerramento do contrato administra�vo.

15.15. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o vale transporte.

15.16. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam
regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade rela�va à Seguridade Social;

2) cer�dão conjunta rela�va aos tributos federais e à Dívida A�va da União;

3) cer�dões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

4) Cer�dão de Regularidade do FGTS – CRF; e

5) Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

15.17. Subs�tuir, no prazo de 04 (quatro) horas, em caso de eventual ausência, tais como faltas e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo iden�ficar
previamente o respec�vo subs�tuto ao Fiscal do Contrato;

15.18. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Cole�vo de Trabalho ou equivalentes da categoria abrangida pelo contrato, por
todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

15.19. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições con�das em Acordos, Dissídios ou Convenções Cole�vas que tratem de pagamento de
par�cipação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a
Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os
insumos relacionados ao exercício da a�vidade.



15.20. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária de �tularidade do trabalhador, em agência situada na
localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de
cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar jus�fica�va, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

15.21. Autorizar a Administração Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas
diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempes�vo e regular dessas obrigações, até o momento da
regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

15.22. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação per�nente, tais como folha de pagamento, rescisões dos
contratos e guias de recolhimento), os valores re�dos cautelarmente serão depositados junto à Jus�ça do Trabalho, com o obje�vo de serem u�lizados exclusivamente no pagamento de
salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

15.23. Não permi�r que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente;

15.24. Atender às solicitações da Contratante quanto à subs�tuição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigações rela�vas à execução do serviço, conforme descrito neste projeto básico;

15.25. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração;

15.26. Instruir seus empregados a respeito das a�vidades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar a�vidades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar
à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sen�do, a fim de evitar desvio de função;

15.27. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, rela�vas ao contrato de trabalho e
obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

15.28. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o obje�vo de verificar se as suas
contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

15.29. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos
serviços ou da admissão do empregado;

15.30. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico,
quando disponível.

15.31. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato;

15.32. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

15.33. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço - FGTS, e do
pagamento dos salários e demais bene�cios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante;

15.34. A ausência da documentação per�nente ou da comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e rela�vas ao FGTS implicará a retenção do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

15.35. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento
das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham par�cipado da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

15.36. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser no�ficado pela Contratante para acompanhar o pagamento das respec�vas verbas.

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

15.38. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na  contratação;

15.39. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do contrato;

15.40. Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;



15.41. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII,
art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.

15.42. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia do o�cio enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento,
comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o úl�mo dia ú�l do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

15.43. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, tais como os valores providos com o quan�ta�vo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o
atendimento do objeto da contratação , exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.44. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

15.45. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garan�ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos rela�vos à execução do serviço.

15.46. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a�vidade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou
bens de terceiros.

15.47. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

15.48. Promover a organização técnica e administra�va dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este
projeto básico, no prazo determinado.

15.49. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per�nente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

15.50. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, qualquer mudança no método de execução do serviço que fuja das especificações constantes deste
 projeto básico.

15.51. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como
as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

15.52. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

15.53. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro�nas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quan�dade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

15.54. Assegurar à Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

15.54.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permi�ndo à Contratante distribuir, alterar e u�lizar os mesmos sem limitações;

15.54.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua u�lização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das
sanções civis e penais cabíveis.

15.55. Prestar os serviços de vigilância armada, diurna e noturna, u�lizando os sistemas de segurança e alarme que a Contratante possua ou venha a possuir, fornecendo os demais
equipamentos e artefatos inerentes ao desempenho de suas funções.

15.56. Administrar todo e qualquer assunto rela�vo aos seus empregados, cuidando, ainda, para que o supervisor controle e coordene a execução dos serviços contratados.

15.57. Recrutar, selecionar e encaminhar a Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação inicial, os profissionais necessários a realização dos serviços,
de acordo com o quan�ta�vo solicitado e com a qualificação mínima exigida por lei, nas especificações técnicas ou em decorrência das atribuições dos postos, observando a necessidade de
análise prévia por parte da Contratante.



15.58. Disponibilizar a mão de obra na categoria profissional de Vigilante e Supervisor com as qualificações exigidas no presente  projeto básico.

15.59. Comprovar a formação técnica especifica da mão de obra oferecida, através de Cer�ficado de Curso de Formação/Reciclagem de Vigilantes, realizado junto a empresa
devidamente autorizada pelo Ministério da Jus�ça, nos termos da Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, de 10 de dezembro de 2012, e alterações posteriores, bem como a escolaridade mínima
exigida, por meio da apresentação de diploma ou cer�ficado emi�do por ins�tuição legalmente credenciada pelo Ministério da Educação - MEC.

15.60. Apresentar ao executor do contrato, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado, atestados (inclusive de antecedentes criminais) e comprovantes, bem
como quaisquer outros documentos que digam respeito a seus empregados ou que, de alguma forma, tenham relação com o objeto do contrato e/ou com a prestação dos serviços
contratados.

15.61. Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de o�mização dos serviços, dando ênfase a economia no emprego de materiais e a racionalização de
energia elétrica no uso dos equipamentos.

15.62. Manter seus empregados sempre atualizados, por meio da promoção de treinamentos e reciclagens, cursos de relações interpessoais e segurança no trabalho e par�cipação em
eventos de caráter técnico, de acordo com a necessidade dos serviços e sempre que a Contratante entender conveniente.

15.63. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da Legislação vigente, executando diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades a
terceiros.

15.64. Manter disciplina nos locais dos serviços, re�rando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após no�ficação, qualquer empregado considerado com conduta
inconveniente pela Contratante.

15.65. Designar o Supervisor, que será o responsável pelos serviços, com a missão de garan�r o bom andamento dos mesmos, permanecendo no local do trabalho em ‘tempo integral,
fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços, e terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao Gestor do Contrato e tomar as providências
per�nentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, bem como cuidar da disciplina, controlar a frequência e horário, bem como a apresentação pessoal dos empregados e, ainda,
estar sempre em contato com a fiscalização do contrato, a qual terá acesso ao controle de frequência diária sempre que julgar necessário.

15.66. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela Contratante.

15.67. Instruir os seus empregados, quanto a prevenção de incêndios nas áreas da Administração.

15.68. Fornecer aos seus funcionários os vales-transportes e alimentação de acordo com a legislação e CCT vigentes, conforme o horário de trabalho e qualquer outro bene�cio que se
torne necessário ao bom e completo desempenho de suas a�vidades.

15.69. Efe�var os pagamentos e os ônus rela�vos a taxas, tributos, contribuições sociais, indenização trabalhista, vale transporte, vale refeição e outros encargos previstos em lei,
incidentes ou decorrentes deste Contrato, tendo em vista que os empregados da empresa não terão nenhum vínculo com a Contratante.

15.70. Realizar, as suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto nos processos de admissão e demissão quanto ao longo da vigência do contrato de trabalho de seus
empregados, os exames de saúde e preven�vo exigidos, apresentando os respec�vos comprovantes no primeiro mês da prestação dos serviços, bem como anualmente ou sempre que
solicitado pela Contratante.

15.71. Fornecer mensalmente ao executor do contrato, cópia dos comprovantes de pagamento do vale alimentação, vale-transporte e salários, junto com a fatura.

15.72. Manter todos os turnos preenchidos, providenciando a imediata subs�tuição dos empregados designados para a execução dos serviços, nos casos de afastamento por falta,
férias, descanso semanal, licença, demissão, paralisações, greves e outros dessas espécies, de forma a evitar a interrupção dos serviços, obedecidas as disposições da legislação trabalhista
vigente, efe�vando a reposição da mão de obra, sempre que solicitado pela fiscalização, nos prazos es�pulados neste projeto básico, quando ocorrer ausência do profissional �tular, atendendo
as mesmas exigências de qualificação feitas em relação ao subs�tuído.

15.73. Na hipótese de a Contratante manifestar a desnecessidade de subs�tuição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, nos termos deste projeto básico, as faltas
deverão ser deduzidas da respec�va Nota Fiscal/Fatura, não ensejando qualquer sanção à Contratada.

15.74. No�ficar à Contratante, por escrito, todas as ocorrências que possam vir a embaraçar os serviços contratados.

15.75. Encaminhar à equipe de fiscalização, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a relação de empregados que fruirão férias no período subsequente, assim como informar os
dados daqueles que irão subs�tuí-los, inclusive com a apresentação dos documentos que comprovem a qualificação técnica e a escolaridade dos subs�tutos, exigidas neste projeto básico.



15.76. Fornecer à equipe de fiscalização as relações nominais de licenças, faltas etc., se houver, bem como escala nominal de férias dos empregados e seus respec�vos subs�tutos;

15.77. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal de sua residência até as dependências da Contratante, e vice-versa, por meios próprios em caso de paralisação dos transportes
cole�vos.

15.78. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos pagamentos das faturas pela Contratante.

15.79. O atraso no pagamento de fatura por parte da Contratante, decorrente de circunstâncias diversas, não exime a Contratada de promover o pagamento dos empregados nas datas
regulamentares.

15.80. Controlar a frequência, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados e apresentar relatórios mensais de frequência, abatendo faltas e atrasos por ocasião da elaboração
da fatura.

15.81. A administração poderá autorizar a u�lização de controle de frequência eletrônico caso haja necessidade.

15.82. Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre a equipe de fiscalização da Contratante e o preposto da Contratada de forma permanente,
incluindo dias não úteis.

15.83. Apresentar à Contratante, em Brasília, em observância as disposições das IN SEGES/MP n. 5/2017, nos seguintes prazos, as informações e/ou documentos listados abaixo:

15.83.1. Mensalmente ou em outra periodicidade conforme o caso ou solicitação do executor do Contrato:

a) Nota Fiscal/Fatura (referente ao trabalho exercido ao mês anterior do pagamento pela Contratante);

b) Comprovantes de pagamento dos salários, bem como folhas de frequência dos funcionários, referentes ao mês anterior (qual seja, o mesmo da nota fiscal), juntamente
com as cópias das folhas de pagamento ou contracheques e/ou outros documentos equivalentes referentes ao mesmo mês da folha de frequência apresentada, bem como
referente a nota fiscal, com as respec�vas assinaturas dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, atestando o recebimento dos valores;

c) Comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) do empregador e dos empregados alocados na execução dos serviços contratados conforme
dispõe o § 3°, do ar�go 195, da Cons�tuição Federal, sob pena de rescisão contratual, observada a obrigatoriedade de fornecer a relação nominal dos empregados a que se
referem os recolhimentos, relatório GEFIP/SEFIP, guia da previdência social (GPS), Protocolo de envio de arquivo de conec�vidade social;

d) Comprovante, com assinatura dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, da entrega dos vales alimentação e transporte, podendo os valores
correspondentes ao inadimplemento ficarem re�dos até a comprovação da quitação da obrigação, sem prejuízo da sanção cabível;

e) Comprovante do pagamento do 13° salário aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, quando do período de sua efe�vação;

f) Comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, na forma da Lei;

g) Encaminhamento das informações trabalhistas dos empregados alocados na execução dos serviços contratados exigidos pela legislação, tais como a Relação Anual de
informações Social (RAIS) e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) quando necessário;

h) Cumprimento das demais obrigações con�das em convenção cole�va, acordo cole�vo ou sentença norma�va em dissídio cole�vo de trabalho;

i) Cumprimento das demais obrigações dispostas na legislação trabalhista em relação aos empregados vinculados ao contrato; e

j) Escala de trabalho dos empregados.

15.83.2. Quando solicitado pela Contratante:

a) Qualquer dos documentos listados no subitem anterior;

b) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Contratante;

c) Cópia da folha de pagamento analí�ca de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou en�dade Contratante;

d) Cópia dos contracheques dos empregados rela�vos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;



e) Comprovantes de entrega de bene�cios suplementares_ (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que es�ver obrigada por força de lei ou de convenção ou
acordo cole�vo de trabalho, rela�vos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado, inclusive na forma de relatório analí�co;

f) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato e comprovante de escolaridade; e

g) Demais documentos necessários para a comprovação do cumprimento das cláusulas contratuais por parte da empresa.

15.83.3. Quando da ex�nção ou rescisão do contrato, após o úl�mo mês de prestação dos serviços, no prazo definido no contrato:

a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

b) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes as rescisões contratuais;

c) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individual do FGTS de cada empregado dispensado; e

d) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

15.84. Cabe à Contratada assumir a responsabilidade por:

a) Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho (trabalhista e previdenciária) ou mal súbito, e demais exigências legais
para o exercício da a�vidade de vigilância, quando, em ocorrência da espécie forem ví�mas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em
dependência da Contratante;

b) Encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação.

15.85. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das a�vidades objeto deste projeto básico sem a prévia autorização da Contratante.

15.86. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.87. Autorizar, no momento da assinatura do contrato, a Contratante a reter, a qualquer tempo, a garan�a contratual na forma prevista neste projeto básico.

15.88. Apresentar o documento referente a Renovação/Revisão do Alvará de Funcionamento da empresa na a�vidade objeto deste projeto básico em plena validade, conforme
determina a Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, de 10 de dezembro de 2012.

15.89. Apresentar a autorização emi�da pela Secretaria de Segurança Pública que autoriza o funcionamento da empresa no Distrito Federal.

15.90. Apresentar à Administração a relação de armas e cópias auten�cadas dos respec�vos "Registro de Arma" e "Porte de Arma", que serão u�lizadas pela mão de obra nos Postos de
Vigilância.

15.91. Fornecer as armas, munição e respec�vos acessórios ao vigilante no momento da implantação dos Postos.

15.92. A arma deverá ser u�lizada somente em legí�ma defesa, própria ou de terceiros, e na salvaguarda do patrimônio da Administração, após esgotados todos os outros meios para a
solução de eventual problema.

15.93. Oferecer munição de procedência de fabricante autorizado legalmente, não sendo permi�do, em hipótese alguma, o uso de munições recarregadas.

15.94. Impedir que a mão de obra, que cometer falta disciplinar qualificada como de natureza grave, seja man�da ou retorne as instalações do órgão.

15.95. Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do
Trabalho.

15.96. Caso solicitado previamente pela Contratante e desde que haja acordo individual escrito ou o instrumento cole�vo que permita, a Contratada deverá executar os serviços em
dias e horários dis�ntos dos estabelecidos originalmente, podendo, nesse caso, haver compensação entre a carga horária semanal estabelecida e aquela prevista na convenção ou acordo
cole�vo de trabalho da categoria envolvida.

15.97. Realizar semestralmente a limpeza e a revisão do armamento.

15.98. Avisar a CONTRATANTE para que proceda às alterações necessárias no TERMO CONTRATUAL, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a publicação da CCT, em caso de
divergência entre as disposições da Convenção Cole�va de Trabalho per�nente e as disposições do projeto básico/contrato.



15.99. Comprovar a implementação do Programa de Integridade, conforme o art. 12, da Lei Distrital Nº 6.112, de 02 de fevereiro de 2018.

15.100. A CONTRATADA deverá aceitar possíveis modificações quanto às localidades relacionadas no Anexo I.

 

16. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

16.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.2. As a�vidades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por obje�vo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração
para o serviço contratado, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação
per�nente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos rela�vos a pagamento, eventual aplicação de sanções, ex�nção do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o
cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas rela�vos ao objeto.

16.3. O conjunto de a�vidades de gestão e fiscalização compete ao gestor da execução do contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica, administra�va, setorial e pelo
público usuário, de acordo com as seguintes disposições:

I – Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das a�vidades relacionadas à fiscalização técnica, administra�va, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos
preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação per�nente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos
que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, ex�nção do contrato, dentre outros;

II – Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o obje�vo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quan�dade, qualidade,
tempo e modo da prestação dos serviços estão compa�veis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho es�pulados no ato convocatório, para efeito de pagamento
conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização pelo público usuário; 
III – Fiscalização Administra�va: é o acompanhamento dos aspectos administra�vos da execução dos serviços, quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem
como quanto às providências tempes�vas nos casos de inadimplemento;

16.4. Quando a contratação exigir fiscalização setorial, o órgão ou en�dade deverá designar representantes nesses locais para atuarem como fiscais setoriais.

16.5. As a�vidades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preven�va, ro�neira e sistemá�ca, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a dis�nção dessas a�vidades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho
de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

16.6. A fiscalização administra�va poderá ser efe�vada com base em critérios esta�s�cos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas
erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

16.7. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações (os documentos poderão ser originais ou cópias
auten�cadas por cartório competente ou por servidor da Administração), não se eximindo da obrigação de apresentar documentos exigidos em outros pontos deste documento,:

16.7.1. no primeiro mês da prestação dos serviços, a Contratada deverá apresentar a seguinte documentação:

16.7.1.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de iden�dade (RG) e da inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

16.7.1.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admi�dos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente
assinada pela Contratada; e

16.7.1.3. exames médicos admissionais dos empregados da Contratada que prestarão os serviços.

16.7.2. entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a
verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):

16.7.2.1. Cer�dão Nega�va de Débitos rela�vos a Créditos Tributários Federais e à Dívida A�va da União (CND);



16.7.2.2. cer�dões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

16.7.2.3. Cer�dão de Regularidade do FGTS (CRF); e

16.7.2.4. Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas (CNDT).

16.7.3. entrega, quando solicitado pela Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:

16.7.3.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Contratante;

16.7.3.2. cópia da folha de pagamento analí�ca de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador Contratante;

16.7.3.3. cópia dos contracheques dos empregados rela�vos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;

16.7.3.4. comprovantes de entrega de bene�cios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que es�ver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo
Cole�vo de Trabalho, rela�vos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e

16.7.3.5. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

16.7.4. entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da ex�nção ou rescisão do contrato, após o úl�mo mês de prestação dos serviços, no prazo definido no contrato:

16.7.4.1. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

16.7.4.2. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

16.7.4.3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;

16.7.4.4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

16.8. A Contratante deverá analisar a documentação solicitada na alínea “d” acima no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta)
dias, jus�ficadamente.

16.9. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais, será exigida a comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as
respec�vas organizações.

16.10. Apresentar os documentos exigidos neste projeto básico, quando do início da prestação dos serviços e sempre que houver admissão de novos empregados.

16.11. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).

16.12. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.

16.13. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pela Contratada poderá dar ensejo à rescisão contratual, 
sem prejuízo das demais sanções.

16.14. A Contratante poderá conceder prazo para que a Contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando
não iden�ficar má-fé ou a incapacidade de correção.

16.15. Além das disposições acima citadas, a fiscalização administra�va observará, ainda, as seguintes diretrizes:

16.15.1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada):

a) Será elaborada planilha-resumo de todo o contrato administra�vo, com informações sobre todos os empregados terceirizados que prestam serviços, com os seguintes dados: nome
completo, número de inscrição no CPF, função exercida, salário, adicionais, gra�ficações, bene�cios recebidos, sua especificação e quan�dade (vale-transporte, auxílio-alimentação),
horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas;

b) Todas as anotações con�das na CTPS dos empregados serão conferidas, a fim de que se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as informações fornecidas pela
Contratada e pelo empregado;

c) O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato administra�vo;

d) O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administra�vo e na Convenção Cole�va de Trabalho da Categoria (CCT);



e) Serão consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para a Contratada;

f) Será verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho que obriguem a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual
(EPI).

g) No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação:

g.1. relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de iden�dade (RG) e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF),
e indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

g.2. CTPS dos empregados admi�dos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada;

g.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; e

g.4. declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

16.15.2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):

a) Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11% (onze por cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço;

b) Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF;

c) Serão exigidos a Cer�dão Nega�va de Débito (CND) rela�va a Créditos Tributários Federais e à Dívida A�va da União, o Cer�ficado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Cer�dão Nega�va
de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF;

d) Deverá ser exigida, quando couber, comprovação de que a empresa mantém reserva de cargos para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme
disposto no art. 66-A da Lei nº 8.666, de 1993.

16.15.3.  Fiscalização diária:

a) Devem ser evitadas ordens diretas da Contratante dirigidas aos terceirizados. As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais
reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao preposto.

b) Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de folgas ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva da
Contratada. 
c) Devem ser conferidos, por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estão prestando serviços e em quais funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho.

16.16. Cabe, ainda, à fiscalização do contrato, verificar se a Contratada observa a legislação rela�va à concessão de férias e licenças aos empregados, respeita a estabilidade provisória
de seus empregados e observa a data-base da categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos empregados no dia e percentual previstos.

16.17. A Contratante deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da conta do FGTS e que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão sendo
recolhidas em seus nomes.

16.17.1. Ao final de um ano, todos os empregados devem ter seus extratos avaliados.

16.18. A Contratada deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela Contratante quaisquer dos seguintes documentos:

a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Contratante; 
b) cópia da folha de pagamento analí�ca de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador a Contratante; 
c) cópia dos contracheques assinados dos empregados rela�vos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários; e 
d) comprovantes de entrega de bene�cios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que es�ver obrigada por força de lei, Acordo, Convenção ou Dissídio Cole�vo
de Trabalho, rela�vos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado.

16.19. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e u�lizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo
II, ou outro instrumento subs�tuto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre
que a Contratada:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as a�vidades contratadas; ou



b) deixar de u�lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u�lizá-los com qualidade ou quan�dade inferior à demandada.

16.19.1. A u�lização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

16.20. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer
à Contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

16.21. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos
serviços realizada.

16.22. Em hipótese alguma, será admi�do que a própria contratada materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

16.23. A Contratada poderá apresentar jus�fica�va para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

16.24. Na hipótese de comportamento con�nuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos
toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

16.24.1. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade
da prestação dos serviços.

16.25. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

16.26. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste projeto básico.

16.27. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produ�vidade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produ�vidade efe�vamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.28. A conformidade do material a ser u�lizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relação detalhada, de
acordo com o estabelecido neste  projeto básico e na proposta, informando as respec�vas quan�dades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

16.29. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.30. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas, não recolhimento
das contribuições sociais, previdenciárias ou para com o FGTS ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administra�vas, previstas no instrumento
convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, por ato unilateral e escrito da Contratante, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.31. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a Contratante comunicará o fato à
Contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

16.31.1. Não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados
da contratada que tenham par�cipado da execução dos serviços objeto do contrato.

16.31.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser no�ficado pela Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

16.31.3. Tais pagamentos não configuram vínculo emprega�cio ou implicam a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a Contratante e os
empregados da contratada.

16.32. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e
para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

16.33. A fiscalização de que trata este  projeto básico não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.



16.34. As disposições previstas neste projeto básico não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Norma�va SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for per�nente à
contratação.

 

17. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

17.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento defini�vo dos serviços, nos termos abaixo.

17.2. No prazo de até 5 dias úteis do adimplemento da parcela, a Contratada deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;

17.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administra�vo após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

17.4. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

17.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o
caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

17.6. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a úl�ma e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

17.7. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

17.8. Da mesma forma, ao final de cada período de faturamento mensal, o fiscal administra�vo deverá verificar as ro�nas previstas no Anexo VIIIB da IN SEGES/MP nº 5/2017, no que
forem aplicáveis à presente contratação, emi�ndo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato;

17.9. No prazo de até 10 (dez) dias úteis a par�r do recebimento dos documentos da Contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

17.10. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do
contrato, em relação à fiscalização técnica e administra�va e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento defini�vo.

17.11. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do úl�mo.

17.12. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempes�vamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no
dia do esgotamento do prazo.

17.13. No prazo de até 10 (dez) dias úteis a par�r do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento defini�vo, ato que concre�za o
ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.14. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa,
indicar as cláusulas contratuais per�nentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respec�vas correções;

17.15. Emi�r Termo Circunstanciado para efeito de recebimento defini�vo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

17.16. Comunicar à empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou
instrumento subs�tuto.

17.17. O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer
época, das garan�as concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

17.18. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste projeto básico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/subs�tuídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

 



18. DO PAGAMENTO

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

18.2. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

a) Cer�dão Conjunta Nega�va de Débitos rela�vos aos Tributos Federais, inclusive contribuições previdenciárias, e a Divida A�va da União, expedida pelo Ministério da
Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil (Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/2014);

b) Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço (FGTS), fornecido pela Caixa Econômica Federal (CEF), devidamente atualizado.

c) Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.

d) Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Cer�dão Posi�va com Efeitos de Nega�va, emi�da pelo Tribunal Superior do Trabalho (em www.tst.gov.br), em cumprimento
à Lei no 12.440/2011, visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho.

e) Comprovante do recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados (folha de pagamentos do mês a que se referem às Notas Fiscais ou
Faturas), bem como planilhas de consumo de material.

f) Comprovantes dos pagamentos de salários, vale-transporte, auxílio alimentação e demais bene�cios devidos por força do Contrato ou Convenção Cole�va de Trabalho, efetuados
em nome dos funcionários vinculados ao Contrato e que prestaram serviços nas dependências da Contratante, inclusive em caráter temporário, do mês anterior à Nota Fiscal.

g) Guia de Recolhimento ao Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com a auten�cação mecânica ou acompanhada do comprovante de
recolhimento bancário ou o comprovante emi�do quando do recolhimento efetuado pela Internet, rela�va ao mês de competência anterior, ou na forma definida pela legislação
vigente, compa�vel com o con�ngente alocado para o adimplemento do presente Contrato; e

h) Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP.RE rela�va ao mês a que se referem as Notas Fiscais ou Faturas, contendo todos os funcionários vinculados ao Contrato e
que prestaram serviços nas dependências das unidades da Contratante, inclusive em caráter temporário, durante esse período.

18.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a par�r da data de apresentação da Nota Fiscal de serviços, e desde que o documento de cobrança esteja em
condições de liquidação de pagamento.

18.4. 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
efe�vo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do IPCA, nos termos do art. 3º do Decreto nº 37.121/2016.

18.5. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente 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).

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

a) a multa será descontada da garan�a do respec�vo contrato;

b) se o valor da multa for superior ao valor da garan�a 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.

18.7. Para 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 em
que deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto no 32.767 de 17/02/2011.

18.8. Para o pagamento, serão observadas as disposições con�das na Lei Distrital nº 4.636/2011, regulamentada pelo Decreto nº 34.649/2013.

18.9. As provisões previstas na Lei Distrital nº 4.636/2011, bem como no Decreto Distrital nº 34.649/2013, alterado pelo Decreto Distrital nº 36.164/2014, que regulamentam a citada
lei, para o pagamento dos encargos trabalhistas listados a seguir, em relação aos empregados da Contratada vinculados a esta contratação, serão mensalmente destacadas do valor contratado
e depositadas em conta vinculada de ins�tuição bancária oficial, bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa:

a) 13º Salário;



b) Férias e Abono de Férias;

c) Adicional do FGTS para as rescisões sem justa causa;

d) Impacto sobre férias e 13º salário.

18.10. O percentual total incidente sobre a remuneração acrescido da intrajornada (total do Módulo 1) constante na proposta apresentada pela Contratada, para o con�ngenciamento
de encargos sociais trabalhistas será de 30,83%, conforme preceitua o Decreto Distrital nº 34.649/2013, alterado pelo Decreto Distrital nº 36.164/2014.

18.11. Todas as despesas com a operacionalização da conta vinculada ficarão a cargo da empresa contratada.

18.12. O Distrito Federal poderá deixar de operacionalizar a conta vinculada, caso não seja possível sua operação por mo�vos técnicos ou tecnológicos, sendo os casos tratados
diretamente com os executores de contrato.

 

19. DA CONTA VINCULADA PARA QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

19.1. Com base na súmula nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho, visando a garan�a do cumprimento das obrigações trabalhistas, será criada conta vinculada específica, para
provisionamento de valores rela�vos ao pagamento das férias, 13° salário e rescisão contratual dos trabalhadores envolvidos na execução do contrato, em consonância com as disposições da
Lei nº 4.636, de 25 de agosto de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 34.649 de 10 de setembro de 2013, os quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos
trabalhadores, nas seguintes condições:

19.1.1. Parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13º salários, quando devidos;

19.1.2. Parcialmente, pelo valor correspondente as férias e ao 1/3 de férias, quando dos gozos de férias dos empregados vinculados ao contrato;

19.1.3. Parcialmente, pelo valor correspondente aos 13º salários proporcionais, férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da
demissão de empregado vinculado ao contrato;

19.1.4. Ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias;

19.1.5. O saldo restante, com a execução completa do contrato após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários rela�vos aos
serviços contratado.

19.2. As provisões para o pagamento dos encargos trabalhistas de que tratam este subitem, poderão ser destacadas do valor mensal do contrato e depositados na citada conta
vinculada, aberta em nome da Contratada, junto à ins�tuição bancária oficial e bloqueada para movimentação.

19.3. O montante de que trata o aviso prévio trabalhado, correspondente ao percentual sobre a remuneração mensal, deverá ser integralmente depositado durante a primeira
vigência do contrato.

19.4. A movimentação da conta vinculada será efe�vada mediante autorização da SEEDF, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações.

19.5. A Contratada poderá solicitar a autorização à SEEDF para u�lizar os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados
ocorridas durante a vigência do contrato.

19.6. Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do Contrato, a
Contratada deverá apresentar à SEEDF os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respec�vos prazos de vencimento.

19.7. A SEEDF expedirá, após a confirmação da ocorrência da indenização trabalhista e a conferência dos cálculos, a autorização para a movimentação, dirigida à ins�tuição financeira
oficial no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da empresa.

19.8. A Contratada deverá apresentar á SEEDF no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, o comprovante das transferências bancárias porventura realizadas para a quitação das
obrigações trabalhistas.

19.9. O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à Contratada, no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos
serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários rela�vos aos serviços contratados.



19.10. A SEEDF, fundamentada na Seção IV, nos Arts. 64 ao 66, da Instrução Norma�va Nº 05/2017, poderá providenciar a retenção da Garan�a e de Créditos da Contratada.

 

20. DA GARANTIA CONTRATUAL

20.1. A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contados após a assinatura do Contrato, prestará garan�a no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do instrumento contratual, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no art. 56, da Lei n° 8.666, de 1993.

20.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garan�a acarretará a aplicação de multa, nos termos do subitem 25.1 deste termo.

20.1.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos autoriza a Contratante a promover a rescisão deste contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme disposto nos incisos I e II, do art. 78, da Lei nº 8.666/1993, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei e no instrumento contratual.

20.2. Caberá à Contratada escolher uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei nº 8.666/1993:

a) caução em dinheiro ou �tulos da dívida pública;

b) seguro-garan�a;

c) fiança bancária.

20.3. Em se tratando de garan�a prestada por meio de caução em dinheiro, o depósito deverá ser feito obrigatoriamente no Banco de Brasília, a qual poderá ser devolvida atualizada
monetariamente, nos termos do § 4º, do art. 56, da Lei nº 8.666/1993.

20.4. Se a opção for pelo seguro-garan�a:

a) a apólice indicará a Contratante como beneficiária e deve ser emi�da por ins�tuição autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a operar no mercado
securitário, que não se encontre sob regime de direção fiscal, intervenção, liquidação extrajudicial ou fiscalização especial e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão
imposta pela autarquia;

b) seu prazo de validade deverá corresponder ao período de vigência do contrato equivalente, acrescido de 90 (noventa) dias para apuração de eventual inadimplemento da
Contratada – ocorrido durante a vigência contratual – e para a comunicação da expecta�va de sinistro ou do efe�vo aviso de sinistro à ins�tuição emitente, observados os prazos
prescricionais per�nentes;

c) a apólice deve prever expressamente responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas à Contratada.

20.5. Se a opção for pela fiança bancária, o instrumento de fiança deve:

a) ser emi�do por ins�tuição financeira que esteja autorizada pelo Banco Central do Brasil a funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de
intervenção da autarquia;

b) ter prazo de validade correspondente ao período de vigência deste contrato, acrescido de 90 (noventa) dias para apuração de eventual inadimplemento da Contratada – ocorrido
durante a vigência contratual – e para a comunicação do inadimplemento à ins�tuição financeira, observados os prazos prescricionais per�nentes;

c) ter afirmação expressa do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à Contratante, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra
suas obrigações;

d) ter renúncia expressa do fiador ao bene�cio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Código Civil Brasileiro.

20.6. Se a opção for pelo �tulo da dívida pública, este deverá:

a) ter sido emi�do sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

b) ser avaliado por seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.7. A garan�a, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto deste contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;



b) prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução deste contrato;

c) multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Contratante à Contratada;

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela Contratada.

20.7.1. A modalidade seguro garan�a somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no subitem 21.4.

20.8. Não serão aceitos seguro-garan�a ou fiança bancária que contenham cláusulas contrárias aos interesses da Contratante.

20.9. Sem prejuízo das sanções previstas em lei e neste contrato, a não prestação da garan�a exigida implicará sua imediata rescisão.

20.10. Se o valor da garan�a vier a ser u�lizado, total ou parcialmente, no pagamento de qualquer obrigação vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a Contratada
deverá proceder à respec�va reposição, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da no�ficação da Contratante.

20.11. Se houver acréscimo ao valor deste contrato, a Contratada se obriga a fazer a complementação da garan�a no prazo máximo 10 (dez) dias úteis, contados da data do
recebimento da no�ficação da Contratante.

20.12. Na hipótese de prorrogação deste contrato, a Contratante exigirá nova garan�a, escolhida pela Contratada entre as modalidades previstas na Lei nº 8.666/1993.

20.13. O documento de cons�tuição da nova garan�a deverá ser entregue à Contratante no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data de assinatura do respec�vo termo adi�vo.

20.14. A garan�a, ou seu saldo, será liberada ou res�tuída, a pedido da Contratada, no prazo de 10 (dez) dias após o término do prazo de vigência deste contrato, mediante cer�ficação,
por seu gestor ou fiscal, de que os serviços foram realizados a contento e desde tenham sido cumpridas todas as obrigações aqui assumidas.

20.15. A qualquer tempo, mediante entendimento prévio com a Contratante, poderá ser admi�da a subs�tuição da garan�a, observadas as modalidades previstas no subitem 21.2
deste projeto básico.

20.15.1. Aceita pela Contratante, subs�tuição da garan�a será registrada no processo administra�vo por meio de apos�lamento.

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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 nas alíneas "a" e "b" deste
subitem.

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

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

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

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



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

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

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

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

 

22. DA HABILITAÇÃO

22.1. Para fins de habilitação o proponente deverá ter objeto social compa�vel com objeto da contratação e cumprir as determinações con�das nos ar�gos 27, 28, 29, 30, 31 e 32 da
Lei nº 8.666/1993, apresentando os documentos indicados a seguir:

22.1.1. Qualificação Técnica

22.1.1.1. Autorização de funcionamento para atuar no Distrito Federal ou revisão de funcionamento para empresas com mais de 1 (um) ano, expedido pelo Ministério da Jus�ça, por
intermédio de seu órgão competente, conforme estabelece a Lei n.º 7.102, de 20/06/1983, regulamentada pelo Decreto n.º 89.056, de 24/11/1983, e pela Portaria DG/DPF n.º 3.233/2012,
de 10/12/2012, e alterações posteriores.

22.1.1.2. Para efeitos de comprovação de Autorização de Funcionamento, não serão aceitos protocolos ou expedientes protocolados no Departamento de Polícia Federal ou declarações
em subs�tuição à autorização expedida por aquele Departamento.

22.1.1.3. Cer�ficado de Segurança expedido pelo Departamento de Polícia Federal.

22.1.1.4. Cópia do contrato com a escola de formação e reciclagem de vigilantes do DF autorizada a funcionar pelo Ministério da Jus�ça, conforme Portaria nº 3.233/2012-MJ/DPF,
comprovando tal condição por meio da publicação de Revisão de Autorização de Funcionamento.

22.1.1.5. Apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado e/ou declaração de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do proponente, que
comprove a ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em caracterís�cas com o objeto desta contratação, demonstrando que a proponente gerencia ou gerenciou
serviços de vigilância armada com arma não letal em quan�dade não inferior a 50% e que gerencia ou gerenciou serviços de vigilância armada em quan�dade não inferior a 50% dos
quan�ta�vos previstos no subitem 1.5, para cada lote, individualmente. 

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

22.1.1.7. Para a comprovação do número de postos exigido, será aceito o somatório de atestados que comprovem que o proponente gerencia ou gerenciou serviços de terceirização
compa�veis com o objeto licitado, nos termos do item 10.7 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

22.1.1.8. O proponente deverá comprovar que gerencia serviços de vigilância por período não inferior a 03 (três) anos.

22.1.1.9. Para a comprovação da experiência mínima de 03 (três) anos será aceito o somatório de atestados, sendo que os mesmos deverão contemplar execuções em períodos
dis�ntos (períodos concomitantes serão computados uma única vez) e terem sido expedidos após a conclusão dos contratos ou decorrido, pelo menos, 01 (um) ano do início de sua
execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

22.1.1.10. Indicação de instalações e de aparelhamento adequados e disponíveis para realização do objeto do presente projeto básico, nos termos do art. 30, inciso II da Lei n° 8.666/93.

22.1.1.11. Cer�ficado de Registro de autorização para compra de produtos controlados (arma não letal), expedido pelo Ministério da Defesa/Exército Brasileiro, conforme Decreto nº
10.030/2019, em plena validade.



22.2. O proponente, caso a área técnica entenda necessário, deverá disponibilizar todas as informações essenciais a comprovação da legi�midade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte a contratação, notas fiscais/faturas, notas de empenho, endereço atual da Contratante e local em que foram
prestados os serviços, sendo que estas e outras informações complementares poderão ser requeridas mediante diligência.

 

23. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

23.1. Seguindo o modelo da atual contratação, conforme já jus�ficado neste projeto básico, a quan�dade de postos necessários à execução dos serviços e o custo total es�mado serão
os seguintes, conforme planilhas descritas no Anexo V - Pesquisa de Preços, sumarizadas na forma da planilha abaixo.   

 

24. DA NÃO APLICAÇÃO DA RESERVA DE COTA EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.



24.1. Tendo em vista se tratar de processo emergencial e pela complexidade do objeto, esta SEEDF entende que a aplicação do ar�go 26 da Lei nº 4.611 de 9 de agosto 2011, no
presente certame, poderia causar prejuízo para a Administração no sen�do de perda econômica da proposta e ainda o alto risco de que empresas de pequeno porte não consigam atender em
tempo hábil a demanda desta SEEDF em função do curto prazo para implantação dos serviços em razão do grande número de unidades de ensino a serem atendidas o que causaria a
descon�nuidade na prestação dos serviços de natureza essencial e con�nuada, incorrendo ainda no risco de desenquadramento da condição de microempresa em decorrência do valor da
contratação, conforme previsto no ar�go 24 da Lei nº 4.611 de 9 de agosto 2011.

 

25. DO CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO

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

25.2. Urge ressaltar que, a divisibilidade do certame por itens corresponde a uma licitação e a um respec�vo contrato, o que não garan�ria maior celeridade e eficiência às várias
etapas procedimentais rela�vas à contratação, a formalização e acompanhamento da execução do serviço, ao controle dos atos processuais, com reflexos na economia processual e financeira.
E, ainda, não atenderia ao princípio da eficiência no sen�do de preservar a elevada necessidade de manter a qualidade e nível da execução e acompanhamento dos serviços.

25.3. Luiz Rigolin ressalta que “(...)a subcontratação deve revelar-se, em princípio e antes de sua materialização, desejavelmente vantajosa para a Administração contratante e o
par�cular contratado, ou no mínimo indiferente para a Administração com relação à contratação mesma, ou seja 'não pior' para o Poder Público que aquela contratação originária.”

25.4. Em suma, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União - TCU, uma vez admi�da a subcontratação, esta somente pode alcançar parte do objeto contratado. Inclusive,
esse Tribunal proferiu julgamento no sen�do de que a subcontratação integral do objeto pactuado desnatura o certame licitatório e jus�fica a apenação do agente que a autorizou. Deste
modo, entende-se que não há formas de divisão do objeto que não seja subcontratar uma outra empresa para atuar no mesmo local e com mesmo objeto, o que contraria veemente os
julgados do TCU, deste modo, é vedada a subcontratação do objeto.

 

26. DA NÃO-PARTICIPAÇÃO DAS COOPERATIVAS

26.1. É inadmissível a Par�cipação das Sociedades Coopera�vas na contratação em tela, eis que o objeto do presente certame abrange fornecimento de mão de obra, nos termos do
Art. 1º, caput, da Lei Distrital 5.872/2017.

 

27. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

27.1. As despesas decorrentes do objeto deste  projeto básico correrão à conta de recursos específicos a serem autorizados pela Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria
de Estado de Educação do Distrito Federal.

 

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1. A contratada fica obrigada a respeitar os termos es�pulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 143, de 27 de julho de 2017, que
regulamenta a Lei nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, que proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher.

28.2. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. (Decreto nº 34.031/2012, publicado no
DODF de 13/12/2012).

28.3. Fica eleito o Foro da Jus�ça de Brasília/Distrito Federal,  para dirimir as dúvidas não solucionadas administra�vamente, oriundas do cumprimento das obrigações estabelecidas.
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Conforme os termos do inciso I, § 2º, Ar�go 7º da Lei Federal nº 8.666/93, e ar�go 14, inciso II do Decreto Federal nº 10.024/2019, considerando as necessidades expostas no Estudo Técnico
Preliminar  e a inegável necessidade de se guarnecer segurança às unidades integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, AUTORIZO o presente projeto
básico  com seus documentos de planejamento e anexos.
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Com fulcro no art. 2º do Decreto nº 34.466/2013 APROVO o Projeto Básico, que se encontra devidamente assinado pela área demandante, visando a pretensa contratação
emergencial.

 

MAURÍCIO PAZ MARTINS  
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ANEXO I

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

 

REGIONAL ENDEREÇO
PLANO PILOTO /

CRUZEIRO
Escola da Natureza - Parque da Cidade - RA: I – Plano Piloto Endereço: PARQUE DA CIDADE SARAH KUBITSCHEK –

PORT 05 – Brasília, DF – 70297-400
Escola Classe Aspalha - RA: XVIII – Lago Norte Endereço: Núcleo Rural Vale do Palha Cj 1, SHIN, Brasília – DF –

71540-045
Centro de Ensino Fundamental Polivalente - RA: I – Plano Piloto Endereço: SGAS I St. de Grandes Áreas Sul 913

Sgas 913 – Mod 57 58 – Asa Sul, Brasília – DF – 70390-130
Escola Classe Varjão - RA: XXIII – Varjão Endereço: Asa Sul Superquadra Sul 314 BL K – Asa Sul, Brasília – DF –

70383-000



Centro de Ensino Fundamental 01 do Cruzeiro - RA: XI – Cruzeiro Endereço: Área Especial F s/n Lote G – Cruzeiro
Velho, Brasília – DF – 70640-001

Centro Educacional do Lago Sul - RA: XVI – Lago Sul Endereço: St. de Habitações Individuais Sul – Lago Sul, Brasília
– DF – 70297-400

Centro de Ensino Fundamental 07 de Brasília - RA: I – Plano Piloto Endereço: Via W 5 Norte SGAN 912 Modulo
A/B – Asa Norte, Brasília – DF – 70297-400

Centro de Ensino Fundamental 06 de Brasília - RA: XVI – Lago Sul Endereço: SHIS QI 15 – Lago Sul, Brasília – DF –
70297-400

Escola Classe 304 Norte - RA: I – Plano Piloto Endereço: SHCN SQN 304 – Asa Norte, Brasília – DF – 70736-000
Centro Educacional 02 do Cruzeiro RA: XI – Cruzeiro Endereço: LT 2 – Cruzeiro Velho, Brasília – DF – 70640-570

Escola Parque 303/304 Norte RA: I – Plano Piloto Endereço: SHCN SQN 304 – Asa Norte, Brasília – DF – 70736-000
Centro de Educação Infan�l 01 de Brasília RA: I – Plano Piloto Endereço: UnB Quadra 611 – Asa Norte, Brasília –

DF – 70297-400
Centro de Ensino Médio Setor Leste RA: I – Plano Piloto Endereço: Sgas 611 612 – Conjunto e – Sn Sgas 611 612 –

Conjunto e – Sn – Asa Sul, DF – 70200-715
Centro de Ensino Fundamental 01 do Lago Norte RA: XVIII – Lago Norte Endereço: Área Especial Quadra 4/6 –

Brasília, DF – 71510-200
CEAN - Centro de Ensino Médio Asa Norte RA: I – Plano Piloto Endereço: SGAN 606 – MOD G/H, Brasília – DF –

70840-060
Escola Parque 307/308 Sul RA: I – Plano Piloto Endereço: SHCS EQS 307/308 – Asa Sul, Brasília – DF – 70200-050
CIEF - Centro Integrado de Educação Física RA: I – Plano Piloto Endereço: SGAS I SGAS 907 – Asa Sul, Brasília – DF

– 70390-070
Centro Educacional Gisno RA: I – Plano Piloto Endereço: SGAN 907 s/n md A, SGAN, Brasília – DF – 70790-070

Centro de Ensino Fundamental 01 do Cruzeiro RA: XI – Cruzeiro Endereço: SHCES – Cruzeiro / Sudoeste /
Octogonal, Brasília – DF – 70650-311

Centro de Ensino Fundamental CASEB RA: I – Plano Piloto Endereço: A 27 28 – Asa Sul, Brasília – DF – 70390-090
Centro de Ensino Médio Paulo Freire RA: I – Plano Piloto Endereço: SGAN 610 – Módulo A – Asa Norte, Brasília –

DF – 70860-100
Centro Educacional do Lago Norte RA: XVIII – Lago Norte Endereço: SHIN CA 2 lote 24 – Lago Norte, Brasília/DF –

CEP: 71503-502
Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília RA: I – Plano Piloto Endereço: SQS 106 – AE 70345000

Escola Classe 01 - SHI SUL RA: XVI – Lago Sul Endereço: SHIS QI 05, atrás do Gilberto Salomão – Lago Sul, Brasília –
DF – 71635-600

Centro de Ensino Fundamental 02 de Brasília RA: I – Plano Piloto Endereço: SHCS SQS 107 – Asa Sul, Brasília – DF
– 70297-400

Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília RA: I – Plano Piloto Endereço: SHCS SQS 113 – Asa Sul, Brasília – DF
– 70200-001

PROEM - Escola do Parque da Cidade RA: I – Plano Piloto Endereço: SGAS I SGAS 909 A 27 – Asa Sul, Brasília – DF
– 70390-000

Escola Classe 08 do Cruzeiro RA: XXII – Sudoeste/Octogonal Endereço: AOS 6, Ae 12 SHCES Q 1101 – Cruzeiro /
Sudoeste / Octogonal, Brasília – DF –  70660-060

Centro Educacional 01 do Cruzeiro
Centro de Ensino Médio Elefante Branco RA: I – Plano Piloto Endereço: SGAS 908, Módulos 25/26, Brasília – DF –

70390-080
CEP - Escola de Música de Brasília RA: I – Plano Piloto Endereço: SGA/Sul Quadra 602 Projeção D Parte A – Asa



Sul, Brasília – DF – 70200-030
Centro de Ensino Fundamental 410 Norte RA: I – Plano Piloto Endereço: SHCN SQN 410, Brasília – DF – 70865-000
CESAS - Centro de Esudos Suple�vos Asa Sul RA: I – Plano Piloto Endereço: SGAS II SGAS 602 – Asa Sul, Brasília –

DF – 70200-720
Centro de Ensino Médio Setor Oeste RA: I – Plano Piloto Endereço: Mod D – Asa Sul, Brasília – DF – 70390-120

Centro de Ensino Fundamental GAN RA: I – Plano Piloto Endereço: SGAN 603 – Asa Norte, Brasília – DF – 70297-
400

Centro de Ensino Fundamental 05 de Brasília RA: I – Plano Piloto Endereço: Área Especial, Shcs, 408 – Asa Sul,
Brasília – DF – 70257-000

Centro de Ensino Fundamental 405 Sul RA: I – Plano Piloto Endereço: SHCS SQS 405 – Brasília, DF – 70297-400
Centro de Ensino Fundamental 214 Sul RA: I – Plano Piloto Endereço: SHCS SQS 214 – Asa Sul, Brasília – DF –

70293-000
Centro de Ensino Fundamental 104 Norte RA: I – Plano Piloto Endereço: SHCN SQN 104, Brasília – DF – 70733-000

Centro de Ensino Infan�l 316 Norte
Escola Parque 210/211 Norte RA: I – Plano Piloto Endereço: Asa Norte SQN 210/211 – Asa Norte, Brasília – DF –

70297-400
Jardim de Infância 01 do Cruzeiro RA: XI – Cruzeiro Endereço: SRES – Cruzeiro Velho, Brasília – DF – 70297-400
Centro de Ensino Fundamental 306 Norte RA: I – Plano Piloto Endereço: Sqn 306 – Ae, Area Especial Sqn 306 –

Ae, St. de Áreas Especiais Norte, DF – 70745-000
Escola Classe Granja do Torto RA: I – Plano Piloto Endereço: SHCN Superquadra Norte 113 – Asa Norte, Brasília –

DF – 70763-000
CEF 102 Norte RA: I – Plano Piloto Endereço: Sqn 102 – Ae, SHCN, Brasília – DF – 70722-010

Supervisão (Plano Piloto)
Mané Garrincha

CEJAEP EaD RA: I – Plano Piloto Endereço: St. de Grandes Áreas Sul 602, SGAS II, Asa Sul, Brasília – DF – 70297-
400

EC 115 Norte RA: I – Plano Piloto Endereço: SHCN SQN 115 – Asa Norte, Brasília – DF – 70297-400
EC 111 Sul RA: I – Plano Piloto Endereço: SHCS SQS 111 – Asa Sul, Brasília – DF – 70374-000

EC 405 Norte RA: I – Plano Piloto Endereço: SHCN SQN 405 – Asa Norte, Brasília – DF – 70846-000
EC 114 Sul RA: I – Plano Piloto Endereço: Sqs 114 – Ae – Sn Sqs 114 – Ae – Sn, Brasília – DF – 70377-000

EC 407 Norte RA: I – Plano Piloto Endereço: SHCN SQN 408 – Asa Norte, Brasília – DF – 70297-400
EC 204 Sul RA: I – Plano Piloto Endereço: Área Especial, SHCS SQS 204 – Asa Sul, Brasília – DF –  70234-000

EC  413 Sul RA: I – Plano Piloto Endereço: SHCS SQS 413 – Asa Sul, Brasília – DF – 70200-001
EC do Jardim Botânico RA: XXVII – Jardim Botânico Endereço: SMDB – Lago Sul, Brasília – DF – 70297-400

EC 403 Norte RA: I – Plano Piloto Endereço: SHCN SQN 403 – Asa Norte, Brasília – DF – 70297-400
EC 102 Sul RA: I – Plano Piloto Endereço: Área Especial, SHCS SQS 102 – Asa Sul, Brasília – DF – 70330-000

Escola Bilingue (An�ga Asef)  - SEDE
Escola Meninos e Meninas do Parque da Cidade RA: I – Plano Piloto Endereço: Srps – Asa Sul, Brasília – DF –

70390-090
PLANALTINA Centro de Ensino Fundamental  Arapoanga RA: VI – Planal�na Endereço: Q 18B – Arapoanga Condomínio

Mansões, Brasília – DF, 73370-100
CAIC Assis Chateaubriand RA: VI – Planal�na Endereço: Q 18 Via NS 02, St. Res. Leste | Buri�s IV AE 04 –

Planal�na, Brasília – DF – 73350-120
Escola Classe 02 do Arapoanga



Escola Classe 01 do Arapoanga RA: VI – Planal�na Endereço: Q 18B – Arapoanga Condomínio Mansões, Brasília –
DF, 73370-100

Escola Classe 14 de Planal�na RA: VI – Planal�na Endereço: Q 13 Cj A Lt 01, Setor Residencial Leste – Buri�s I Q 1
Cl Conjunto – Planal�na, Brasília – DF – 73355-300

Centro Educacional 03 de Planal�na RA: VI – Planal�na Endereço: Setor Residencial Norte A 46 – Planal�na,
Brasília – DF –  73340-025

CEF Nossa Senhora de Fá�ma RA: VI – Planal�na Endereço: Ae 01, Vila NS de Fá�ma – Planal�na, DF – 73340-791
Centro Educacional Vale do Amanhecer RA: VI – Planal�na Endereço: AE 03 – LT 01 – VL PACHECO – Vale do

Amanhecer, Brasília – DF,  73370-077
Centro de Ensino Fundamental 04 de Planal�na RA: VI – Planal�na Endereço: Setor de Educação – Planal�na, DF

– 73310-150
CED Condomínio Estância III

CED Pompilio Marques de Souza RA: VI – Planal�na Endereço: Area Sub Mestre Darmas – Mod 01 – Lote 1,
Mestre d’Armas – Planal�na, DF – 73380-000

CED Stella dos Cherubins Guimarães Trois RA: VI – Planal�na Endereço: RUA HUGO LOBO – QD 97 – AE –
Planal�na, Brasília – DF –  73330-028

Escola Classe 16 de Planal�na RA: VI – Planal�na Endereço: Condomínio Estância Mte. D’armas IV Mod 6 –
Planal�na, Brasília – DF – 73380-400

Centro Educacional 01 de Planal�na RA: VI – Planal�na Endereço: Setor Educacional Lt A, St. de Educaçâo –
Planal�na, Brasília – DF – 73310-150

Centro de Ensino Médio 02 de Planal�na RA: VI – Planal�na Endereço: Setor Educacional Lt J /L Setor de
Educação – Planal�na, DF, 73310-150

Centro Educacional Várzeas RA: VI – Planal�na Endereço: DF-120 – DF-455 – Núcleo Rural Taba�nga – Planal�na,
Brasília – DF – CEP: 73390-100

Centro Educacional Dona América Guimarães RA: VI – Planal�na Endereço: Sh Arapoanga/Condomínio Mansões
Arapoanga Q 10K – Planal�na, DF – 73368-854

Centro Educacional Taquara RA: VI – Planal�na Endereço: DF- 230 – KM 22 73300000
Escola Classe 15 de Planal�na RA: VI – Planal�na Endereço: Mod 1A Area Rural – Planal�na, DF – 73380-750

Centro de Educação Infan�l 01 de Planal�na RA: VI – Planal�na Endereço: Estância Nova Planal�na Area Rural –
Planal�na, DF – 73330-037

Centro de Ensino Fundamental 01 de Planal�na RA: VI – Planal�na Endereço: Setor Educacional Lote M –
Planal�na, Brasília – DF – 73310-150

Centro de Ensino Fundamental 02 de Planal�na RA: VI – Planal�na Endereço: Av São Paulo Q 52 – Lt 02/06 –
Setor tradicional – Planal�na, DF – CEP: 73330-010

Escola Classe Estância do Pipiripau RA: VI – Planal�na Endereço: DF-345 – KM-28, Brasília/DF – 73300-000
Escola Classe Mestre D'armas RA: VI – Planal�na Endereço: Condomínio Vale do Amanhecer CR 41 – Planal�na,

Brasília – DF – 73370-041
Escola Classe Núcleo Rural Córrego do Atoleiro RA: VI – Planal�na Endereço: DF-345 – KM 18, Brasília – DF –

73377-003
Centro de Ensino Fundamental 03 de Planal�na RA: VI – Planal�na Endereço: Eq 10/20 Lt H, St. Res. Leste |

Buri�s I Vila Vicen�na/ Vila Buri�s, Brasília – DF – 73355-050
Escola Classe Santos Dumont RA: VI – Planal�na Endereço: Km 18, Vale do Amanhecer, Núcleo Rural Santos

Dumont, Brasília – DF –  73300-000
Supervisão (Planal�na)

CEF Jucelino Kubistchek RA: VI – Planal�na Endereço: Br 020 – Mod 7 Lt 17,18,19,24,25 E 26, Condomínio Mte.



D’armas – Planal�na, DF – 73300-000
CEF Bonsucesso RA: VI – Planal�na Endereço: DF130 – Km 04 – NR Bonsucesso, Núcleo Rural Rajadinha –

Bonsucesso, DF – CEP: 73307-990
EC Estancia Planal�na RA: VI – Planal�na Endereço: Df 345 – Km 28 Nr Pipiripau Rural – Planal�na, DF – 73300-

000
CEF 08 de Planal�na RA: VI – Planal�na Endereço: EQ 3/4 Projeção H Setor Residencial Leste Planal�na-DF

CIL 01 de Planal�na RA: VI – Planal�na Endereço: Setor Educacional, Lote C, Praça do Estudante, Planal�na – DF,
CEP: 73310-154.

EC Aprodarmas RA: VI – Planal�na Endereço: DF 130 – Faz. Mestre D’Armas, Chácara 67 Rural – Planal�na – DF –
CEP: 73.301-970

EC Reino das Flores RA: VI – Planal�na Endereço: Chácara Sinhá Cris�na – Fazenda Mestre D’Armas, Brasília/DF –
73300-000

CEF São José RA: VI – Planal�na Endereço: BR 479 – DF 250 NRr São José Rural – Planal�na, DF – CEP: 73300-000
CRE de Planal�na

Biblioteca Comunitaria Monteiro Lobato
Escola Classe Monjolo RA: VI – Planal�na Endereço: BR-020 – DF-335 – Fazenda Monjolo, Brasília/DF – 73300-000
Escola Classe Vale do Sol RA: VI – Planal�na Endereço: SH Aprodarmas Condomínio Vale do Sol – Vila Nossa Sra.

de Fá�ma, Brasília – DF – 73375-712
CED ÁGUAS DO CERRADO - CEDAC

CEF Rio Preto RA: VI – Planal�na Endereço: DF 250 – DF 320 NR Rio Preto Rural – Planal�na, DF – CEP: 73300-000
SOBRADINHO Centro Educacional Fercal RA: XXXI – Fercal Endereço: Df 205 Km 19 – Fercal – Sobradinho, DF – 73007-993

Centro de Ensino Médio 01 RA: V – Sobradinho 
Endereço: Quadra 04, Área Especial 04 – Sobradinho, Brasília – DF – 73025-040

Escola Classe Caa�ngueiro RA: XXXI – Fercal Endereço: Df 205 Oeste À Direita – Sobradinho, DF – 73000-000
CED Professor Carlos Ramos Mota RA: V – Sobradinho Endereço: Epct Df 001 – Km 13 Chapada Da Contagem Nr

Lago Oeste – Sobradinho, DF – 73007-990
Escola Classe Sonhém de Cima RA: XXXI – Fercal Endereço:  DF-205 LESTE – VC 201 – KM 4 – ASSENT CONTAGEM

– Sobradinho, Brasília – DF –  73001-970
Escola Classe Lobeiral RA: XXXI – Fercal Endereço:  SITIO PATRICIA – DF-326 – KM-02 – LOBEIRA – Sobradinho,

Brasília – DF –  73017017
Escola Classe Sí�o das Araucárias RA: V – Sobradinho Endereço: DF 440 – NR 01 – CH 13 – KM 5,5 – GJ SANTA

HELENA , Brasília – DF – 73000-000
Centro Educacional 02

Centro de Ensino Fundamental  Queima Lençol RA: XXXI – Fercal Endereço: SITIO PATRICIA – DF – 325 – KM 8/9 –
Sobradinho, Brasília – DF – 73062301

Centro de Ensino Fundamental  07 RA: XXVI – Sobradinho II Endereço: AR 13 – Sobradinho, Brasília – DF – 73062-
300

Centro de Ensino Fundamental  01 RA: V – Sobradinho Endereço: Q 2 – Sobradinho, Brasília – DF – 70297-400
Escola Classe 16 RA: V – Sobradinho Endereço: St. de Mansões Sobradinho, Condomínio Novo St – Sobradinho,

Brasília – DF, 73270-560
Centro Educacional 04

Centro Educacional 03 RA: V – Sobradinho Endereço: Q 05, Q 14 Ae – Sobradinho, DF – 73030-050
Centro de Ensino Fundamental  04

Escola Classe 17 RA: XXVI – Sobradinho II Endereço: SH Mansões Sobradinho Q 1 Condomínio Vila Rabêlo 1 –
Sobradinho, Brasília – DF



Escola Classe Santa Helena RA: V – Sobradinho Endereço: DF 440 – NR 01 – CH 13 – KM 5,5 – GJ SANTA HELENA ,
Brasília – DF – 73000-000

Escola Classe 15 RA: V – Sobradinho Endereço: Q 03 área especial 01/02 – Sobradinho, Brasília – DF – 73030-630
Escola Classe 12 RA: V – Sobradinho Endereço: St. de Indústrias Q 01 Ae – Sobradinho, Brasília – DF – 73020-112

Escola Classe Brochado da Rocha RA: VI – Planal�na Endereço: Br 020 – Km-13 14 Nr Corrego do Arrozal –
Sobradinho, DF – 73300-000

Escola Classe Rua do Mato RA: XXXI – Fercal Endereço: Df 150/Df 007 Km 12 – Sobradinho, DF – 73000-000
Escola Classe Ribeirão RA: XXXI – Fercal Endereço: Df 250 Oeste – Km 11 Fazenda Ribeirão – Sobradinho, DF,

73000-000
Escola Classe Córrego do Arrozal RA: VI – Planal�na Endereço: Núcleo Rural Córrego Arrozal, 12 – Rural, Brasília –

DF – 73001-970
CEI 01 de Sobradinho RA: V – Sobradinho Endereço: Q 2 AE – Sobradinho, Brasília – DF – 73015-100
EC 01 de Sobradinho RA: V – Sobradinho Endereço: Q 06 Rua 05 Ae1 Sobradinho, DF – 73025-660

EC 04 de Sobradinho RA: V – Sobradinho Endereço: QD 15 – AE 02 73045150
EC 10 de Sobradinho RA: V – Sobradinho Endereço: Q 02 Cj B/C Lt E – Sobradinho, Brasília – DF – 73015-308

EC BASEVI RA: V – Sobradinho Endereço: Df 001 Km 6 Vila Basevi – Nr Lago Oeste – Sobradinho, DF – 73007-991
Teatro de Sobradinho

PARANOÁ Escola Classe 02 RA: VII – Paranoá Endereço: Q 30 Cj E Lt 17 – Paranoá, Brasília – DF – 71573-025
Escola Classe 03 RA: VII – Paranoá Endereço: Q 17 Lt 08 – Paranoá, Brasília – DF – 71571-703

Escola Classe 01 do Itapoã RA: VII – Paranoá Endereço: Qd 61 – Conjunto e – Ae – Del Lago – Itapoã, DF – 71590-
000

CEF 01 do Paranoá RA: VII – Paranoá Endereço: Q 03 Ae 01 – Paranoá, Brasília – DF, 71570-300
CEM 01 do Paranoá RA: VII – Paranoá Endereço: Q 04 Cj A Ae 02 – Paranoá, Brasília – DF – 71570-401

Escola Classe 04 do Paranoá RA: VII – Paranoá Endereço: Qd 14 – Conjunto F – Ae 01 – Paranoá, DF – 71571-408
CEF 02 do Paranoá RA: VII – Paranoá Endereço: Q 04 Cj A Ae 01 – Paranoá, Brasília – DF – 71570-401

Escola Classe Boqueirão RA: VII – Paranoá Endereço: Fazenda Sao Bento – Nr Boqueirao, DF – 71573-992
CEF Drª Zilda Zrn's RA: VII – Paranoá Endereço: Qd 378 – Del Lago, Paranoá – DF, 71590-000

CAIC Santa Paulina RA: VII – Paranoá Endereço: Q. 05 Ae 01 – Paranoá, Brasília – DF – 71570-500
Escola Classe 02 do Itapoã RA: VII – Paranoá Endereço: Qd 378 – Conjunto L – Ae 03 – Itapoa, DF, 71590-000

CEF 03 do Paranoá RA: VII – Paranoá Endereço: Q 26 Cj G Lt 01 – Paranoá, Brasília – DF – 71572-600
Escola Classe Capão Seco RA: VII – Paranoá Endereço: BR-251 – DF-270 – KM 38 – BSB/UNAI – Paranoá, DF –

71570-000
Escola Classe Lamarão RA: VII – Paranoá Endereço: Df 285 – Df 120 Colônia Agrícola Lamarão Rural – Paranoá, DF

– 71570-000
CEF Jardim II RA: VII – Paranoá Endereço: Br-251 – Df-285 Nucleo Rural Jardim Paranoá, DF, 71570-000

Escola Classe Itape� RA: VII – Paranoá Endereço: BR-251 – DF-100 – KM-37 – GJ PROGRESSO – Paranoá, DF –
71570000

Escola Classe Sobradinho dos Melos RA: VII – Paranoá Endereço: Df 250 – Km 07 Faz. Paranoa Rural Paranoá, DF –
71586-100

Escola Classe Auto Interlagos RA: VII – Paranoá Endereço: Chácara Alto Interlagos 10A, Al�plano Leste, DF, 71680-
354

Escola Classe Café Sem Troco RA: VII – Paranoá Endereço: DF-130 – KM 32, Brasília – DF – 71570-000
Escola Classe Sussuarana RA: VII – Paranoá Endereço: DF-270 – KM 4 – CH São Francisco, Brasília, DF – 71570-000

CED do PAD/DF RA: VII – Paranoá Endereço: BR-251 – KM-07 – ESTRADA DE UNAI – DF – 70359-970



Escola Classe Natureza RA: VII – Paranoá Endereço: Df 250 – Km 8 Chácara Nutri – Rural, DF – 73007-994
Escola Classe Cariru RA: VII – Paranoá Endereço: Paranoá, Núcleo Rural Cariru – Cariru, Brasília – DF – 71570-000
Escola Classe Cora Coralina RA: VII – Paranoá Endereço: Df 250 Km 20 – Faz. Paranoá – Sobradinho, DF – 73000-

000
Centro de Ensino Fundamental Buri� Vermelho RA: VII – Paranoá Endereço: Nr Buri� Vermelho – Df-270, DF-100,

Brasília – DF, 71570-000
Centro Educacional Darcy Ribeiro RA: VII – Paranoá Endereço: Q 31 Cj F Ae – Paranoá, Brasília – DF, 71573-107

Escola Classe 01 RA: VII – Paranoá Endereço: Q 26 Cj G Ae 01 – Paranoá, Brasília – DF – 71572-600
Escola Classe 05 RA: VII – Paranoá Endereço: Q 24 – Paranoá, Brasília – DF – 71572-400
CEF 04 do Paranoá RA: VII – Paranoá Endereço: Q 4 – Paranoá, Brasília – DF, 71570-401

Centro de Educação Infan�l 01 do Paranoá RA: VII – Paranoá Endereço: AE Quadra 16 Conj. E Lote 01 – Paranoá,
Brasília – DF – 70297-400

Coordenação Regional de Ensino do Paranoá
Escola Classe Quebrada dos Néris RA: VII – Paranoá Endereço: Br 251 – Km 23 Rural Paranoá, DF, 70000-000

NÚCLEO
BANDEIRANTE

Escola Classe 02 do Riacho Fundo II RA: VIII – Núcleo Bandeirante Endereço: Riacho Fundo II – 1A Etapa QN 14D –
Riacho Fundo II, Brasília – DF – 71881-140

Escola Classe Kanegae RA: VIII – Núcleo Bandeirante Endereço: Epnb, Col. Agrícola Riacho Fundo – Riacho Fundo
I, DF – 71707-991

CAIC Juscelino Kubitschek de Oliveira RA: VIII – Núcleo Bandeirante Endereço: Park Way Trecho 2 Q 6 – Núcleo
Bandeirante, Brasília – DF – 70297-400

CEI 01 do Riacho Fundo I RA: VIII – Núcleo Bandeirante Endereço: Area Especial QN 7 – Riacho Fundo I, Brasília –
DF – 71805-731

CEF 01 da CandangolândiaRA: VIII – Núcleo Bandeirante Endereço: QR 2 – Candangolândia, Brasília – DF – 71725-
200

CEM 01 do Riacho Fundo I RA: VIII – Núcleo Bandeirante Endereço: Riacho Fundo QS 14 Lt A – Riacho Fundo I,
Brasília – DF – 71825-400

CEF 01 do Riacho Fundo II RA: VIII – Núcleo Bandeirante Endereço: Riacho Fundo II – 1A Etapa QN 7C AE 1/2 –
Riacho Fundo II, Brasília – DF – 71880-040

CEF Telebrasília RA: VIII – Núcleo Bandeirante Endereço: CETELB, Lotes 01 e 02 – Praça Central, Riacho Fundo,
Brasília – DF – 71805-701

CEM 01 Júlia Kubitschek RA: VIII – Núcleo Bandeirante Endereço: SHCS QR 0A – Candangolândia, Brasília – DF –
71727-200

CEF 02 do Riacho Fundo II  
CED 01 do Riacho Fundo II RA: VIII – Núcleo Bandeirante Endereço: QS18, e 2, Condomínio da Qe 12, Área

Especial I – Riacho Fundo II, Brasília – DF – 71884-682
CED 02 do Riacho Fundo I RA: VIII – Núcleo Bandeirante Endereço: Riacho Fundo I QN 7 AE 1 – Riacho Fundo I,

Brasília – DF – 71800-000
CEM 01 do Núcleo Bandeirante

CED Vargem Bonita RA: VIII – Núcleo Bandeirante Endereço: Rua 1 Núcleo Hor�cula, Setor de Mansões Park Way
– Núcleo Bandeirante, Brasília/DF – 71750-000

CEF 01 do Núcleo Bandeirante RA: VIII – Núcleo Bandeirante Endereço: Sapão, Av Contorno Ae 8 Lt A – Núcleo
Bandeirante, DF – 71705-000

CEI 01 do Riacho Fundo II RA: VIII – Núcleo Bandeirante Endereço: QN 14A, Área Especial 1-2 – Riacho Fundo II –
1A Etapa, Núcleo Bandeirante, Brasília – DF – 71881-110

Escola Classe 01 da Candangolândia RA: VIII – Núcleo Bandeirante Endereço: EQR 05/07 AE – Candangolândia,



Brasília – DF – 71725-500
CEF Metropolitana RA: VIII – Núcleo Bandeirante Endereço: RUA 01 – LT 06 – PRACA DA METROPOLITANA –

Núcleo Bandeirante, Brasília – DF – 71730-055
CRE - Coordenação Regional de Ensino do N.B.

CIL 01 do Núcleo Bandeirante RA: VIII – Núcleo Bandeirante Endereço: 3ª Av. AE 04 Praça Oficial 4/2 – Núcleo
Bandeirante, Brasília – DF – CEP: 71720-592

CEI 01 do Núcleo Bandeirante RA: VIII – Núcleo Bandeirante Endereço: Segunda Avenida Entre Blocos 960/1060 –
Núcleo Bandeirante, Brasília/DF – 71715-060

EC 02 do Riacho Fundo I RA: VIII – Núcleo Bandeirante Endereço: QN 05 AE 07, Riacho Fundo I, Brasília/DF –
71805-400

EC 05 do Núcleo Bandeirante RA: VIII – Núcleo Bandeirante Endereço: 2 AV – EQ – BL 1400/1500 – Núcleo
Bandeirante, Brasília – DF – 71715-062

CEI da Candangolândia RA: VIII – Núcleo Bandeirante Endereço: QR 1A – Candangolândia, Brasília – DF – 70297-
400

ESCOLA PARQUE DA NATUREZA E ESPORTE
SÃO SESBASTIÃO Escola Classe 303 RA: XIV – São Sebas�ão Endereço: Qd 303 – Conjunto 01 – Lote 34 Setor Residencial Oeste –

São Sebas�ão, DF – 71692-805
CIL CED ZUMBI DOS PALMARES

Centro de Educacional São José RA: XIV – São Sebas�ão Endereço: Quadra 14 – São Sebas�ão, Brasília – DF –
71693-043

Escola Classe Vila  Nova RA: XIV – São Sebas�ão Endereço: Rua 31 – 200, 200, Sao Sebastao Sao Jose – São
Sebas�ão, DF – 71693-032

Escola Classe Bela Vista RA: XIV – São Sebas�ão Endereço: Rua 01 nº 221 Bela Vista, Brasília/DF – 71694-102
Centro de Educacional São Bartolomeu RA: XIV – São Sebas�ão Endereço: Qd2 – Conjunto 03 – Lote 04 São

Bartolomeu – São Sebas�ão, DF – 71690-000
CEF Cerâmica São Paulo RA: XIV – São Sebas�ão Endereço: Rua 01 Lt 101 – St. Tradicional, DF – 71691-101

Centro de Ensino Fundamental Nova Betânia RA: XIV – São Sebas�ão Endereço: Br-251 – Km-38, Núcleo Rural
Nova Betânia, Sn – São Sebas�ão, DF – 71690-000

Escola Classe Agrovila RA: XIV – São Sebas�ão Endereço: Q100 Cj Q Ae 01 B.Vila Nova Bairro, Vila Nova, DF –
71693-107

Escola Classe Vila do Boa RA: XIV – São Sebas�ão Endereço: Vila do Boa sem Numero São Sebas�ão – São
Sebas�ão, Brasília – DF – 70297-400

Centro de Educação Infan�l 01 RA: XIV – São Sebas�ão Endereço: Q 101 Cj 10 Resid. Oeste Setor Residencial
Oeste – São Sebas�ão, DF – 71692-101

Escola Classe Aquilhada RA: XIV – São Sebas�ão Endereço: Br 251 – Km 69 Rod. Brasilia/Unaí Rural – São
Sebas�ão, DF – 71690-000

Escola Classe Cachoeirinha RA: XIV – São Sebas�ão Endereço: Br 251 – Km 73, Av. Tororó – Santa Bárbara, São
Sebas�ão – DF – 71691-970

Centro de Ensino Médio 01 RA: XIV – São Sebas�ão Endereço: Q. 203 – St. Res. Oeste (São Sebas�ão), Brasília –
DF – 71692-106

Centro Educacional São Francisco RA: XIV – São Sebas�ão Endereço: Quadra 17, Lote 100 – São Francisco, São
Sebas�ão – DF – 71693-317

CAIC Unesco RA: XIV – São Sebas�ão Endereço: Q 05 Cj A Ae – Centro, DF – 71691-047
Centro de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo RA: XIV – São Sebas�ão Endereço: Q 2 – São Sebas�ão, Brasília –

DF – 71697-040



Escola Classe 104 RA: XIV – São Sebas�ão Endereço: Q. 104 Lt 01 – St. Res. Oeste (São Sebas�ão), Brasília – DF –
71692-300

Centro de Ensino Fundamental do Bosque RA: XIV – São Sebas�ão Endereço: Área Ins�tucional 02 Resid. Do
Bosque Residencial do Bosque – São Sebas�ão, DF – 71691-101

Centro de Educação Infan�l 03 RA: XIV – São Sebas�ão Endereço: Quadra 202, Conjunto 04, Lote 01 Residencial
Oeste – São Sebas�ão, DF – 71692-510

Centro de Ensino Fundamental Jataí RA: XIV – São Sebas�ão Endereço: Df140 – Km11 Faz Barreiros Rod Diogo Ar
Barreiros – São Sebas�ão, DF – 71500-000

CRE de São Sebas�ão 

GUARÁ

Escola Classe 01 da Cidade Estrutural RA: X – Guará Endereço: Praça Central Da Vila, EPCL – Guará, Brasília – DF –
70297-400

Escola Classe 02 da Cidade Estrutural RA: X – Guará Endereço: Rod DF 087 St Central – Cidade Estrutural, DF –
71255-060

CED 01 da Cidade Estrutural RA: X – Guará Endereço: St. Central – Guará, Brasília – DF – 70297-400
CEF 02 da Cidade Estrutural RA: X – Guará Endereço: Qd 02 – Ae – Conjunto 1, Scia, 2 – Guará, Brasília – DF –

70297-400
Centro Educacional 01 do Guará RA: X – Guará Endereço: Entrequadras 34/36 Conjunto F, Guará II – Guará,

Brasília – DF – 71065-023
Centro Educacional 02 RA: X – Guará Endereço: Qd 02 – Ae – Conjunto 1, Scia, 2 – Guará, Brasília – DF – 70297-

400
Centro Educacional 03 RA: X – Guará Endereço: Guará II Área Especial B – Guará, Brasília – DF – 71050-175

Centro Educacional 04 RA: X – Guará Endereço: Qe 09, Ae D – Guará, Brasília – DF – 70297-400
CEF 01 do Guará RA: X – Guará Endereço: Guará I QI 8 – Guará, Brasília – DF – 70297-400

CEF 04 do Guará RA: X – Guará Endereço: Guará I QE 12 – Guará, Brasília – DF – 70297-400
CEI 01 da Cidade Estrutural RA: X – Guará Endereço: Qd 03 Ae 01 – St Norte, St. Norte – Guará, Brasília – DF –

70297-400
Escola Classe do SRIA RA: X – Guará Endereço: Rua da Ceb Eptg- após SEDF. SIA Área Especial I Lote 01, DF –

71215-000
CEF 03 da Cidade Estrutural (02) - Sia Trecho 02 RA: X – Guará Endereço: Trecho 2, de – 1505 ao fim,lado ímpar

lote – 1815 – a – 1825, SIA – Guará, Brasília – DF – 70297-400
CEF 08 do Guará RA: X – Guará Endereço: Guará II EQ 13/15 – Guará, Brasília – DF – 71050-135

CEF 10 do Guará RA: X – Guará Endereço: QE 44/46 Area especial 5, Guará II – Guará, Brasília – DF – 71070-460
CEF 02 do Guará RA: X – Guará Endereço: Área Especial Q, Guará I, Brasília – DF – 71010-027

CRE - Coordenação Regional de Ensino do Guará
Jardim de Infância Lúcio Costa RA: X – Guará Endereço: EPTG Lúcio Costa 05 – Guará, Brasília – DF – 71030-000

EC 01 Guará RA: X – Guará Endereço: Guará I QE 3 – Guará, Brasília – DF – 70120-000
EC 05 do Guará RA: X – Guará Endereço: Guará I QE 20 – Guará, Brasília – DF – 71015-105

Proto�po Santa Luzia (Implantação em 01/12)

 

REGIONAL ENDEREÇO
BRAZLÂNDIA Centro de Educação Infan�l Nº 02 Qd 45/46 AE 02, Assentamento Vila São José – Brazlândia/DF – CEP: 72755-000

Escola Classe 09 de Brazlândia EQUE 45/55 Vila São José – Brazlândia/DF – CEP: 72755-000
Escola Classe 01 do Incra 08 QD 18, Lt. 01 – Incra 08 – CEP: 72760-000

CAIC Professor Benedito Carlos de Oliveira AE 05, St. Tradicional – Brazlândia/DF – CEP: 72720-650



Centro de Ensino Fundamental Nº 01 PIQ-QD 06 LT 02 – Setor Veredas – Brazlândia/DF – CEP: 72726-125
Centro de Ensino Fundamental Nº 02AE 05, Qd 12 – Setor Norte – Brazlândia/DF – CEP: 72710-120
Centro de Ensino Fundamental Nº 03 Qd 46 – AE 01 Vila São José – Brazlândia/DF – CEP: 72746-000

Centro Educacional Nº 02 Praça do Laço – AE S/N – Setor Norte – CEP: 72705-700
Centro Educacional Irmã Velanes Regis DF 001 – EPCT – DF 430 – CEP: 72701-970

Centro de Ensino Médio 01 Área Especial 02 – Setor Sul – Brazlândia/DF – CEP: 72715-620
Centro de Ensino Médio 02 Q 36 AE 03, Vila São José – Brazlândia/DF – CEP: 72725-360

CEILÂNDIA CED 06 QNP 16 Área Especial, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72231-600
CED 07 QNN 13 Área Especial, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72225-130

CED 11 EQNP 01/05 Área Especial, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72240-500
CED 16 (CEF 24) QNQ 3 Área Especial B, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72225-580

CED INCRA 09 Núcleo Rural Alexandre Gusmão, BR 070 GL 03, Incra 09, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72701-991
CEM 02 QNM 14 Área Especial, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72210-140
CEM 03 QNM 13 Área Especial, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72215-130

CEM 09 EQNO 03/05 Área Especial, Setor O, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72250-510
CEF 04 EQNM 21/23 Área Especial, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72215-580
CEF 10 EQNN 23/25 Área Especial, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72225-590
CEF 11 EQNN 24/26 Área Especial, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72220-580
CEF 12 EQNO 02/04 Área Especial, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72250-530
CEF 14 EQNP 28/32 Área Especial, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72235-808

CEF 16 EQNM 22/24 Área Especial, Ceilândia Norte, Brasília/DF – CEP: 72210-570
 CEF 19 EQNN 18/20 AE B, Ceilândia Sul, Brasília/DF – CEP: 72220-550

CEF 20 EQNM 08/10, Ceilândia Norte, Brasília/DF – CEP: 72210-540
CEF 26 EQNO 5/7 Área Especial, Setor O, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72250-500
CEF 27 QNR 01 Área Especial 03, Setor R, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72275-126

CEF 28 QNP 21 Área Especial – Setor Habitacional Sol Nascente, Brasília/DF – Cep: 72215-000
CEF 30 Condomínio Agrícola Privê Lucena Roriz Mod 7, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72268-000

CEF 31 QNO 17 Área Especial, Expansão do Setor O, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72260-778
CEF 32 SHPS 500/700 Área Especial, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72238-000

CEF 33 QNP 08/12 Área Especial, P Sul, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72231-200
EC 06 EQNM 04/06 Ceilândia Norte, Brasília/DF – CEP: 72210-520

EC 21 EQNN 4/6 Área Especial, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72220-520
EC 33 QNO 13/15 Área Especial, Setor O, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72255-520
EC 39 EQNP 11/15 Área Especial, P Norte, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72241-520
EC 40 EQNP 07/11 Área Especial, P Norte, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72240-540

EC 45 EQNP 12/16 Área Especial, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72231-520
EC 55 QNO 19 Conjunto E, Área Especial, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72261-263

EC 62 QNQ 1 Área Especial, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72270-100
EC 65 QNR 02 Área Especial 4, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72275-308

EC 66 Córrego das Corujas, Área Especial S/N, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72275-170
EC P NORTE SHSN VC 311, Rua da Cascalheira S/N, P Norte, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72227-990

CILC QNM 13 Área Especial, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72215-130
EC 15 EQNN 08/10, Área Especial, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72220-540



EC 26 EQNN 03/05 Área Especial, Ceilândia Norte, Brasília/DF – CEP: 72225-530
EC 36 EQNP 05/09 Área Especial, P Norte, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72240-415

EC 47 EQNP 22/26 Área Especial, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72235-500
EC 52 EQNP 32/36 Área Especial, P Sul, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72236-530

EC 61 QNQ 4 Área Especial, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72270-400
CAIC BS QNN 28 Área Especial H, I, J, K, Ceilândia Sul, Brasília/DF – CEP: 72220-280

EC JK Quadra 500, Área Especial 01, Trecho 01, Setor Habitacional Sol Nascente, Brasília/DF – CEP: 72243-502
EC 02 EQNM 19/21 Área Especial, Ceilândia Sul, Brasília/DF – CEP: 72215-220

GAMA

CRE GAMA EQ. 17/27 Área Especial - Bairro SETOR OESTE GAMA - CEP 70.040-033 - DF
CAIC EQ. 20/23 AE Setor Oeste – Pte. Alta Norte, Gama, Brasília/DF – 72420-205

EC 01 EQ. 18/21 PR. 02, St. Leste – Gama, Brasília – DF – 72460-180
EC 02 EQ 02/04 AE S. LESTE – Pte. Alta Norte (Gama), Brasília – DF – 72425-025

EC 09 SSU Q 3 – Gama, Brasília – DF – 72410-209
EC 18 QD 05 – AE – CJ D, S. SUL – Gama, Brasília – DF – 72410-304

EC 22 EQ 33/49 AE 1 S. CENTRAL – Pte. Alta Norte (Gama), Brasília – DF – 72405-335
EC 28 Q. A LT B S. OESTE, Gama Oeste, Brasília – DF – 72420-410
EC CB Km 08 – Pte. Alta Norte (Gama), Brasília – DF –  72000-000

EC PAC DF 290 FAZ.PONTE ALTA DE CIMA KM. 14 – Pte. Alta Norte (Gama),
CEF 01 EQ. 01/02 AE S. NORTE – Pte. Alta Norte (Gama), Brasília – DF – 72430-150

CEF 03 Eq 06/11, St. Leste – Gama, Brasília – DF – 72450-065
CEF 04 AE Praça 3 Setor Leste, Entre Quadras 29/33 – Pte. Alta Norte (Gama), Brasília – DF – 72460-290

CEF 05 St. Oeste Q 26 – Gama, Brasília – DF – 72420-260
CEF 08 St. Sul Q 2 – Pte. Alta Norte (Gama), Brasília – DF – 72405-610

CEF 10 EQ. 16/26 E 19/22, St. Oeste – Gama Oeste, Brasília – DF – 72420-167
CEF 11 St. B Sul QSB 10, Condomínio da Qsb 02 Área Especial 5/6 Setor B Sul – St. Sul, Brasília – DF – 72410-100

CEF 15 St. Sul Q 5 – Gama, Brasília – DF – 72418-300
CEF PAB BR-290 – KM 14 – ENTRADA A ESQUERDA PONTE ALTA DO BAIXO – DF –  72400-000

CEF TAMAMDUÁ DF 180 KM. 61 PONTE ALTA – Pte. Alta Norte (Gama), Brasília – DF – 72401-970
CED 06 EQ 02/07 AE S. LESTE – Setor Leste, Brasília – DF – 72450-027

CED 07 EQ 15/17 praça 01 Lote 3 s. central – Pte. Alta Norte (Gama), Brasília – DF – 72405-155
CED 08 St. Sul Q 4 – Gama, Brasília – DF – 72415-209

CED CASA GRANDE MA 16 Chacará 01 Pte. Alta Norte, Núcleo Rural Casa Grande – Gama, DF – 72428-010
CED GESNER TEIXEIRA Rua Das Dálias Lt 2 A 6 – Gama, DF – 72104-970

CEM 01 Eq 18/21 Ae, St. Leste – Gama, Brasília – DF – 70297-400
CEM 02 St. Central Edi�cio Phenícia – Setor Oeste, DF – 70040-020

CEM 03 St. Sul EQ 5/11 – Gama, Brasília – DF –  72410-115
CEMI Eq 12/16 Ae, St. Oeste – Gama, Brasília – DF – 70297-400

CIL Praça 2 Entre qd 16/18 Area especial, St. Central – Gama, Brasília – DF – 72405-165
RECANTO DAS EMAS CEF 101 Qd 101 Cj 10B Lts 01 e 02 – Recanto das Emas, Brasília – DF – 72600-133

CEF 106 QUADRA 106 ÁREA ESPECIAL – Recanto das Emas, Brasília – DF – 72601-201
CEF 113 QUADRA 113 ÁREA ESPECIAL – Recanto das Emas, Brasília – DF – 72603-109

CEF 115 Q 115 Núcleo Rural Monjolo Conj. 7C – Recanto das Emas, Brasília – DF – 72603-314
CEF 206 Q 206 – Recanto das Emas, Brasília – DF – 72610-518



CEF 301 Área Especial, Q 301 – Recanto das Emas, Brasília – DF – 72620-200
CEF 306 Q 306 – Recanto das Emas, Brasília – DF – 72621-308

CEF 405 Q 405, Recanto das Emas Lt 1 – Recanto das Emas, Brasília – DF – 72631-115
EC 510 Q. 511 – Recanto das Emas, Brasília – DF – 72660-200

CEF 602 Qd 602 – Conjunto 01 – Lote 01, Av. Recanto das Emas – Recanto das Emas, DF – 72640-201
CEF 801 Q 801 AE Recanto das Emas – Recanto das Emas, Brasília – DF – 70297-400

CEF 802 Q 802 Núcleo Rural Monjolo Conj. 21 – Recanto das Emas, Brasília – DF –  72650-315
CE 104 Q 104 Conj. 11A – Recanto das Emas, Brasília – DF – 72600-412

CEM 111 Q 111 AREA ESPECIAL – Recanto das Emas, Brasília – DF – 72602-314
CEM 804 s/n Área Especial 1 1 804 – Recanto das Emas, Brasília – DF – 72650-600

CED 308 CCM  Quadra 308, Área Especial, Conjunto 12, Lote 01 – Recanto das Emas, Brasília – DF – 72622-112
CIL Q 306 Área Especial – Recanto das Emas, Brasília – DF – 72621-300

CRE Quadra 203 lote 32 - Avenida Recando das Emas - Bairro RECANTO DAS EMAS - CEP 72610-300 - DF
EC BURITIS DF-280 – KM 09 – SETOR HABITACIONAL AGUAS QUENTES , Brasília – DF – 72669-329

SAMAMBAIA

CEF 120 Qs 120 Ae Setor Sul, Setor Sul – Samambaia Sul, Brasília – DF – 72304-500
CEF 312 Qs 312 s/n – Samambaia Sul, Brasília – DF – 72308-500

CEF 407 Qr 407/409 Qn 407 Conjunto e F G, 8 – Samambaia Sul, Brasília – DF – 72321-013
CEF 411 Qn 411 Aesetor Norte, Setor Norte – Samambaia Sul, Brasília – DF – 72321-540

CEF 412 QR 412 – Samambaia Sul, Brasília – DF – 70297-400
CEF 427 Qn 427 Ae 02 Setor Norte, Setor Norte – Samambaia Sul, Brasília – DF – 72327-540

CEF 504 QR 504 – Samambaia Sul, Brasília – DF – 70297-400
CEF 507 Qn 507 Ae Setorsul, St. Sul – Samambaia Sul, DF – 72313-000

CEF 519 Qr 519 Ae Setor Sul – Samambaia Sul, Brasília – DF – 72315-300
CEM 304 QR 304 – CONJ 04 – LT 01 – Samambaia Sul, DF –  72306-500

CEM 414 Qr 414 Ae Setor Norte, Setor Norte – Samambaia Sul, Brasília – DF – 72320-200
CED 123 Qr 123 Ae Setor Sul, St. Sul – Samambaia Sul, DF – 72303-000
CED 619 Setor Norte Ae 1 – Samambaia Sul, Brasília – DF – 72333-520

EC 325 Qn 325 Ae Setor Sul, St. Sul – Samambaia Sul, Brasília – DF – 72309-700
EC 410 Qn 410 Ae Setor Norte, Setor Norte – Samambaia Sul, Brasília – DF – 72320-500

EC 431 Qs 431 Ae 01 Setor Norte, Setor Norte – Samambaia Sul, Brasília – DF – 72329-550
EC 831 QR 831 s/n Lt 01 – Samambaia Norte, Brasília – DF – 72338-711

EC 108 Qs 110 – St. Sul, Brasília – DF – 72302-530
CEI 210 QN 210 – Samambaia Norte, Brasília – DF – 72316-528

SANTA MARIA CAIC Albert Sabin Eq 304/307 Cj D Lt 1 – Santa Maria, Brasília – DF – 72504-300
CAIC Santa Maria Eq 215/315 Lt B – Santa Maria, Brasília – DF – 72545-300

EC 01 do Porto Rico Qd 17 – Lote 14c – 3 Etapa St Habitacional Porto Rico – Santa Maria/DF – 72504-003
EC 203 QR 203 CL 203 – Santa Maria, Brasília – DF – 72503-201

EC 206 Cl 206 Lt C1 – Santa Maria, Brasília – DF – 72506-220
CEF 103 Qr 103 Lt B – Santa Maria, Brasília/DF – 72503-400

CEF 201 Cl 201 Lt A1 – Santa Maria, Brasília – DF – 72501-220
CEF 209 Cl 209 Lt A – Santa Maria, Brasília/DF – 72509-220

CEF 213 Cl 213 Lt G – Santa Maria, Brasília – DF – 72543-220
CEF 308 Cl 308 Lt B1 – Santa Maria/DF – 72508-230



CEF 316 CL 316 A – Santa Maria, Brasília – DF – 72546-606
CEF 403 QR 403 CL 403 Lt A – Santa Maria, Brasília – DF – 72503-700

CED 310 CL 310 – Conj. H – AE – Santa Maria/DF – 72510-230
CED 416 EQ 416/516 Lt A – Santa Maria, Brasília – DF – 72546-330

CEM 404 Cl 404 Lt A – Santa Maria, Brasília – DF – 72504-240
CEM 417 Cl 417 Lt A – Santa Maria, Brasília – DF – 72547-240
EC 116 QR 116 Lt 01 – Santa Maria, Brasília/DF – 72546-413

EC 215 Cl 215 Lt A – Santa Maria, DF – 73503-255
TAGUATINGA CAIC QS 07 AE 02 LT 04/10, Av. Águas Claras, Brasília/DF – CEP: 72030-170

CED 02 Centrão, QSD 09/11 AE, Tagua�nga Sul, Brasília/DF – CEP: 72015-240
CED 04 QNG 6/7, AE 20 – Tagua�nga/DF – CEP: 72130-005

CEM 05 / CED 05 QNJ 56 AE 16, Tagua�nga Norte – Brasília/DF – CEP: 72140-616
CED 06 St. L Norte QNL 01 – Tagua�nga, Brasília/DF – CEP: 72150-508

CED 07 EQNM 36/38 AE, Tagua�nga Norte, Brasília/DF – CEP: 72145-517
CEF 03 QSD CL – Tagua�nga Sul, Brasília/DF – CEP: 72015-240

CEF 05 QSE 22 AE 09/10, Tagua�nga Sul, Brasília/DF – CEP: 72025-220
CEF 08 St. A Norte QNA 52 – Tagua�nga, Brasília/DF – CEP: 72110-520

CEF 09 St. D Sul QSD – Tagua�nga Sul, Brasília/DF – CEP: 72020-010
CEF 10 St. E Sul QSE 7 – Tagua�nga, Brasília/DF – CEP: 72025-110

CEF 11 CND 01/05 AE, Tagua�nga Norte, Brasília/DF – CEP: 72120-055
CEF 12 QNG 39 AE 03, Tagua�nga Norte, Brasília/DF – CEP: 72130-390

CEF 15 QSA 3/5, AE 01 – Tagua�nga, Brasília/DF – CEP: 72015-034
CEF 16 St. L Norte QNL 22 – Tagua�nga, Brasília/DF – CEP: 72161-200

CEF 17 EQNM 38/40 AE Lt A, Tagua�nga Norte, Brasília/DF – CEP: 72145-520
CEF 21 / EC 55 Endereço: St. L Norte QNL 28 Via LN 30 – Tagua�nga Norte, Brasília/DF – CEP: 72161-830

CEF B0A ESPERANÇA BR 070 DF 180/190 Núcleo Rural Boa Esperança, Ceilândia, Brasília – DF – CEP: 72227-991
CEF VILA AREAL QS 06 BL B CJ 430 AE – Águas Claras/DF – CEP: 72030-160

CEI ÁGUAS CLARAS QS 11 Conjunto R AE 01, Tagua�nga, Brasília/DF – CEP: 71979-730
CEM 03 QSE 05 – Tagua�nga, Brasília/DF – CEP: 72025-050

CEM AVE BRANCA CEMAB, QSA 03/05 AE 01, Tagua�nga Sul, Brasília/DF – CEP: 72015-050
CEMEIT QNB 01 AE 01, Tagua�nga Norte, Brasília/DF – CEP: 72115-010
CEMTN St. C Norte 02, 03 – Tagua�nga, Brasília/DF – CEP: 72115-650

EC 02 VICENTE PIRES St. Hab. Vicente Pires Rua 11 AE 1 Vila São José, Tagua�nga, Brasília/DF – CEP: 72110-800
EC 39 QNC 15 AE 15/17 – Tagua�nga, Brasília/DF – CEP: 72115-650
EC 53 St. L Norte QNL 16 – Tagua�nga, Brasília/DF – CEP: 72160-604
EC 54 QSD 32 AE 01/02, Tagua�nga Sul, Brasília/DF – CEP: 72020-320

EC ARNIQUEIRA SHA conj. 4, Sria II QE 38 CI AE nº 5, Setor Habitacional – Arniqueira/DF – CEP: 71994-010
EC COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES EC CAVP, St. Hab. Vicente Pires, Brasília/DF – CEP: 72110-800
EC CÓRREGO DAS CORUJAS Núcleo Rural Machado, BR 070, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72217-000

EC GUARIROBA DF 180 KM 18 CHAC 57 E 58 NUCLEO RURAL TAGUATINGA – Brasília – DF – 72325-520
EC LAJES DA JIBOIA BR 060 DF 190 km 11, Núcleo Rural Lajes da Jiboia, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72210-000

EC JIBOIA BR 060 BSB 280 DF 190 Km 06, Fazenda Dois Irmãos, Ceilândia, Brasília/DF – CEP: 72227-991
CEI 03 EQNM 34/36 Cj. B2 Vila Mu�rão – Tagua�nga Norte, Brasília/DF – CEP: 72145-350



EC 13 QSF 05 AE 02, Tagua�nga Sul, Brasília/DF – CEP: 72025-550
EC 15  QND 43, SGCV AE, Lt 23 – Tagua�nga, Brasília/DF – CEP: 72120-430

EC 19 QNA 39 Lt 19, SIA AE – Tagua�nga, Brasília/DF – CEP: 72110-390
EC 41 QNL 13/15 AE – Tagua�nga Norte, Brasília/DF – CEP: 72151-510

CEF 04 EQNL 05/07 Lt 01, Tagua�nga Norte, Brasília/DF – CEP: 72150-517
CEF 14 QNB 15 AE 02, Tagua�nga Norte, Brasília/DF – CEP: 72115-150
EC 52 QNG 46 AE 08 Tagua�nga Norte, Brasília/DF – CEP: 72130-460

 
 

ANEXO II

IMR – Instrumento de medição de resultados

 

O IMR será aplicado pelo Contratante, na pessoa da fiscalização setorial acompanhada pela fiscalização técnica.

A cada Nota Fiscal/Fatura para fins de pagamento corresponderá aplicação individualizada do IMR.

O valor devido a �tulo de pagamento mensal à Contratada será mensurado a par�r da aplicação das condições do presente Instrumento de Medição de Resultados.

A mensuração do valor de pagamento, conforme o presente IMR, não cons�tui aplicação de sanção, não prejudicando a aplicação das penalidades administra�vas previstas na
legislação vigente. Para melhor acompanhamento, a fiscalização técnica encaminhará à fiscalização setorial planilha em Excel para preenchimento e consequente facilitação do
acompanhamento, quando couber. 

Indicador N° 1 – Faltas ou ausência de coberturas aos postos de serviço
Finalidade Avaliar a quan�dade de serviço prestado.

Meta a Cumprir Não ocorrer faltas

Instrumento de Medição Por meio de rondas pelos fiscais técnicos ou fiscais setoriais se avalia a quan�dade de serviço prestado.
Caso ocorra falta a fiscalização realiza relatório descrevendo a falta.

Forma de acompanhamento Rondas diárias com relatório preenchido pela fiscalização setorial
Periodicidade Diária

Mecanismo de Cálculo

Soma simples das faltas em cada posto de serviço, em cada mês.
Assim cada falta deve ser glosada na proporção de sua necessidade sobre o total contratual.

Cada falta equivale ao valor mensal do posto dividido pelos dias efe�vos de trabalho no posto.
A exemplo se o posto custa R$6.000,00 e é em ritmo 12x36, cada falta vale R$200,00 (6000/30).

Início da Vigência A par�r da instalação do posto.

Faixas de ajuste no pagamento

Aplicação direta do mecanismo de cálculo acima.
Ou uso da fórmula abaixo:

F=(P/D);
F - é o valor a ser glosado por cada falta de cada �po de posto;

P - é o valor mensal do posto; e
D - é a quan�dade de dias de atuação do posto no mês comercial.
Sendo 12x36 com 30 dias e 44h com 21 dias ((365/(7*12))*5-1).

Sanções Em caso de mais de 10 faltas sem reposição no mês, implica-se em inexecução parcial.
Este mecanismo não se aplica em casos de greve do sindicato de vigilantes do DF.

Observações Este instrumento não impede aplicação de qualquer sanção



 
Indicador N° 2 – Atrasos aos postos de serviço

Finalidade Avaliar a quan�dade de serviço prestado
Meta a Cumprir Não ocorrer postos sem vigilante por tempo pequeno.

Instrumento de Medição Por meio de controle de ponto, câmeras ou observação dos fiscais setoriais se avalia eventuais atrasos nos postos.
Forma de acompanhamento Rondas diárias e verificação de equipamentos

Periodicidade Diária

Mecanismo de Cálculo

Soma simples dos atrasos em cada posto de serviço, em cada mês.
Assim cada atraso deve ser glosado na proporção de sua necessidade sobre o total contratual.

Cada minuto de atraso equivale ao valor mensal do posto dividido pelos minutos mensais efe�vos de trabalho no posto.
A exemplo se o posto custa R$6.000,00 e é em ritmo 12x36 cada falta vale R$0,28 (6000/(30*12*60))

Início da vigência A par�r da instalação do posto.

Faixas de ajuste no pagamento

Aplicação direta do mecanismo de cálculo acima.
Ou uso da fórmula abaixo:

F=(P/D);
F - é o valor a ser glosado por cada falta de cada �po de posto;

P - é o valor mensal do posto; e
D - é a quan�dade de minutos de atuação do posto no mês comercial.

Sendo 12x36 com 21600 minutos e 44h com 15120 minutos (21*8*60).
Sanções Sem sanções

Observações Caso haja um vigilante no posto, e se tem outro vigilante atrasado para assumir o posto, esta situação não deve ser computada como atraso
 

Indicador N° 3 – Falta de qualidade aos serviços
Finalidade Avaliar a qualidade dos serviços prestados

Meta a Cumprir Atender a padrões mínimos de qualidade.
Instrumento de Medição Por meio de observações se acompanha a execução.

Forma de acompanhamento Rondas diárias.
Periodicidade Diária

Mecanismo de Cálculo O número de ocorrências no mês refle�rá o percentual de a�ngimento da meta (%) ou a glosa pelo não atendimento.
Início da vigência A par�r da instalação do posto.

Faixas de ajuste no pagamento

 0 a 3 ocorrências= 100% da meta= recebimento de 100% da fatura
 4 a 6 ocorrências = 95% da meta = recebimento de 95% da fatura
 7 a 9 ocorrências= 90% da meta= recebimento de 90%da fatura

 10 a 12 ocorrências= 85% da meta= recebimento de 85% da fatura
Sanções Sem sanções

Observações Caso haja um vigilante no posto, e se tem outro vigilante atrasado para assumir o posto, esta situação não deve ser computada como atraso

 

Tabela de ocorrências

Item Descrição
1 Não usar crachá, usar uniforme incompleto ou uniforme excessivamente danificado ou sujo;



2 Não providenciar subs�tuição de quaisquer ausências de postos de serviço, por funcionário e por dia;
3 Subs�tuir funcionários que compõem o quadro fixo de colaboradores sem a anuência prévia da contratante;
4 Não fornecer equipamento, ou fornecer diferente das especificações, ou não subs�tuir quando necessário, sempre observado o estabelecido no projeto básico;
5 Não observar o fornecimento de materiais dentro do prazo acordado, quan�dades ou especificações estabelecidos no projeto básico;
6 Manter no posto funcionário que não esteja devidamente em dias com sua qualificação para prestação dos serviços (Cer�ficado vigente do curso de vigilância);
7 Não cobrir todos os postos requeridos na ordem de serviço, bem como os serviços prestados não atendem os padrões exigidos pelo contratante (agilidade, presteza, cordialidade, eficiência, etc.);
8 Não realizar as rondas, conforme determinações da contratante;
9 Não atender as recomendações quanto à execução do serviço;

10 Deixar posto descoberto e sem a devida supervisão;
11 Não observar outras ro�nas a�nentes ao serviços, determinadas pela fiscalização do contrato;
12 Manter em uso equipamentos e utensílios danificados ou em condições precárias de uso, especialmente os que possam causar danos aos usuários;
13 Não cumprir as normas internas da Administração;
14 Não registrar fatos ou situações no livro de ocorrências;
15 Não executar serviço determinado pela fiscalização, sem mo�vo jus�ficado ou determinação formal;
16 Deixar de prestar as informações e atendimento aos visitantes e servidores com cortesia e clareza;
17 Deixar de observar as normas quanto a higiene, postura e cortesia.

 

 

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

VIGILANTE ARMA NÃO LETAL DIURNO







 

VIGILANTE ARMA NÃO LETAL NOTURNO







 

VIGILANTE ARMA LETAL DIURNO







 

VIGILANTE ARMA LETAL NOTURNO







 

SUPERVISOR MOTORIZADO DIURNO







 

SUPERVISOR MOTORIZADO NOTURNO





 



 

ANEXO IV

 

 

DECLARAÇÃO ABSTENÇÃO (modelo A)

 

 

 

 

A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, estabelecida no(a) _________________________, na
cidade _____________________, por seu Responsável, ____________________, com Documento de Iden�dade sob o nº_________ e CPF nº_________, declara que se abstém da visita
técnica franqueada aos proponentes e que tem pleno conhecimento dos serviços que serão realizados, bem como de todas as par�cularidades e peculiaridades de cada posto, não podendo
alegar no futuro, desconhecimento do aqui tratado, para quaisquer fins e efeitos.

 

Por ser verdade, firmamos a presente,

 

Brasília,      de                             de 2021.

 

 

 

NOME /IDENTIFICAÇÃO

Responsável Legal da Empresa

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA  (modelo B)

 

 



 

A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, estabelecida no(a) _________________________, na
cidade_____________________, por seu Responsável Técnico, ____________________, com Documento de Iden�dade sob o nº_________ e CPF nº_________, declara que visitou as
Unidades de Ensino conforme relação anexa,  situadas nas respec�vas  Coordenações Regionais de Ensino, onde tomou pleno conhecimento dos serviços que serão realizados, bem como de
todas as par�cularidades e peculiaridades de cada posto, não podendo alegar no futuro, desconhecimento do aqui tratado, para quaisquer fins e efeitos.

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente,

 

Brasília,      de                             de 2021.

 

 

 

NOME /IDENTIFICAÇÃO

Responsável Legal da Empresa

 

 

 

NOME/MATRÍCULA

Servidor efe�vo vinculado à SEEDF

 

 

Obs. – essa declaração deve ser assinada pelo Representante legal do proponente e por servidor efetivo vinculado à SEEDF até 48 (quarenta e oito) horas antes da data de realização da sessão.

 

 

ANEXO V 

PESQUISA DE PREÇOS

Planilhas referentes à composição dos custos dos postos do serviço de vigilância, de acordo com as disposições da Pesquisa de Preços (78149485, 78142804, 78143713).

 

VIGILANTE DIURNO COM ARMA NÃO LETAL







 

VIGILANTE NOTURNO COM ARMA NÃO LETAL







 

VIGILANTE DIURNO ARMADO







 

VIGILANTE ARMADO NOTURNO







 

SUPERVISOR DIURNO MOTORIZADO







 

SUPERVISOR NOTURNO MOTORIZADO







 









 



 

 





 

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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