
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Deflagração das Licitações

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP 7/2022

 

PROCESSO Nº 00080-00084997/2021-97

 

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS CONFORME PLANILHA DE QUANTIATIVOS ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

 

SENHORES LICITANTES:

ATENTAR-SE À NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES RELACIONADOS NESTE EDITAL NO CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA
COMPRASNET, NO PRAZO MÁXIMO, ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES.

 

OBJETO:  Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos e mobiliários para o atendimento das Unidades Escolares que ofertam Educação
Profissional na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do
Anexo I deste Edital.

MODO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

VALOR ESTIMADO: R$ 2.169.801,14 (Dois milhões, cento e sessenta e nove mil, oitocentos e um reais e quatorze centavos)

ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52-35 / 44.90.52-42

RECEBIMENTO  DAS  PROPOSTAS  ATÉ:  10:00 horas  do  dia 9/03/2022.

ABERTURA DAS PROPOSTAS ÀS: 10:00 horas do dia 9/3/2022.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS ÀS: 10:00 horas do dia 9/03/2022.

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

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio do endereço eletrônico h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/

 

Havendo divergência entre a especificação constante no Termo de Referência e a especificação con�da no Sistema Comprasnet (código BR), prevalecerá a
especificação do Termo de Referência. As unidades de fornecimento a serem fornecidas são as especificadas no detalhamento.

 

O Distrito Federal, representado pela Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF, sediada no SBN Quadra 02 Bloco C - Edi�cio Phenícia -
Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 - DF, em Brasília/DF, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO do �po MENOR PREÇO POR ITEM para a aquisição de material/equipamento de informá�ca descrito no Anexo I deste Edital.

 

O presente certame será regido pela Lei no 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Federal n.º 10.024/2019, publicado no DOU de 23/09/2019 e
subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Federal 7.174/2010, Decretos Distritais 25.966/2005, 26.851/2006, 37.667/2016,
32.716/2011, 33.479/2012, 35.592/2014, 39.103/2018 e 37.121/2016, pela Lei Complementar no 123/2006, Lei Federal n.º 12.440/2011 e Lei Distrital nº
4.611/2011, 6.591/2020 e 5.061/2013, além das demais normas per�nentes, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos.

 

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

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a
página eletrônica h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/ que terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e
decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a
conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação;
receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando man�ver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o
objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a
homologação.

O Edital estará disponível gratuitamente no site eletrônico no endereço eletrônico h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/.

 

1. DO OBJETO

1.1.  A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para aquisição de equipamentos e mobiliários para o atendimento das Unidades Escolares
que ofertam Educação Profissional na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

 

2.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

2.1. A impugnação ao presente Edital e seus anexos deverá ser dirigida ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da
sessão pública, mediante pe�ção a ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail: dilic.suag@se.df.gov.br.

2.1.1. A impugnação deve estar devidamente iden�ficada (CNPJ, razão social, nome do representante legal e comprovação de poderes para
representar a impugnante, se pessoa jurídica, e nome completo e CPF, se pessoa �sica).

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/


2.1.2. Apresentada a impugnação, caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Edital e seus anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação.

2.1.3. A impugnação não possui efeito suspensivo, podendo ser concedido o efeito suspensivo por ato do Pregoeiro, devidamente mo�vado nos
autos do processo.

2.1.4. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.

2.1.5. A impugnação feita tempes�vamente pela Licitante não a impedirá de par�cipar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão
a ela per�nente, devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão.

2.2. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus anexos deverão ser envidados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada
para abertura da sessão pública, mediante pe�ção a ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail dilic.suag@se.df.gov.br.

2.2.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão estar devidamente iden�ficados (CNPJ, razão social, nome do representante legal e comprovação de
poderes para representar a pe�cionante, se pessoa jurídica, e nome completo e CPF, se pessoa �sica).

2.2.2. Apresentado pedido de esclarecimento, o Pregoeiro, auxiliado pela unidade requisitante, decidirá sobre a pe�ção, no prazo de até 2 (dois)
dias úteis.

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

2.3. As impugnações e esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro diretamente aos pe�cionantes e serão divulgados a todos os interessados
através do site Comprasgovernamentais (h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/ no link correspondente a este Edital), antes da abertura da sessão, ficando todos
os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas.

2.4. As impugnações e pedidos de esclarecimento entregues após às 18h00min do úl�mo dia ú�l de prazo serão consideradas intempes�vas.

2.5. Modificações no Edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação u�lizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente
estabelecido será reaberto, exceto se, inques�onavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos
Licitantes.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão par�cipar deste Pregão:

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

3.1.2. Para os itens des�nados à ampla concorrência, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão se beneficiar do tratamento
diferenciado e favorecido em licitações, previsto na Lei Complementar nº 123/2006, desde que não se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas
no § 4º, art. 3º da referida Lei Complementar.

3.1.3. Somente poderão par�cipar desta licitação pessoa jurídica que esteja credenciada perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de
Logís�ca e Tecnologia da Informação do Ministério da Economia (SLTI), por meio do sí�o h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/. (inciso I Art. 19, Decreto nº
10.024/2019).

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

3.2. Não poderão par�cipar direta ou indiretamente deste Pregão:

3.2.1. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido 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. empresário individual ou sociedade empresária, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou termo de
referência ou projeto execu�vo ou o qual 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. empresários / Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, bem como os que
estejam em suspensão temporária de par�cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal;

3.2.4. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

3.2.5. empresários/Empresas que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, falência, concordata, concurso de
credores, liquidação, fusão, cisão, ou incorporação;

3.2.6. consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de cons�tuição e pessoas �sicas não empresárias, conforme jus�fica�va inserida no
item 12 do Termo de Referência, Anexo I deste edital.

3.2.7.  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:

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

3.2.7.2. agente público cuja posição ou órgão ou en�dade da administração pública distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da
unidade responsável pela realização da seleção ou licitação.

3.2.8. a vedação de que trata o item 3.2.7 se aplica aos contratos per�nentes a obras, serviços e aquisição de bens, inclusive de serviços
terceirizados, às parcerias com organizações da sociedade civil e à celebração de instrumentos de ajustes congêneres.

3.2.9. direta ou indiretamente o servidor ou dirigente que integre esta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE-DF.

3.2.10. 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 e do pregoeiro e de sua equipe de apoio com a licitante ou responsável pelo fornecimento
de bens e serviços a estes necessários.

3.2.11. o autor do projeto, básico ou execu�vo, pessoa �sica ou jurídica.

3.3. DA COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS 

3.3.1. Serão des�nadas à par�cipação exclusiva de en�dades preferenciais as contratações cujo objeto tenha valor es�mado de até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), conforme preconiza o art. 25 da Lei nº 4.611/2011.

3.3.2. Haverá cota reservada des�nados para as en�dades preferenciais, tendo em vista que o objeto é de natureza divisível, na forma do art. 48, III da
Lei Complementar nº 123/2006; no art. 26 da Lei distrital nº 4.611/2011 e no art. 2º, III, do Decreto distrital nº 35.592/2014. 

3.3.3. A aplicação da cota reservada não poderá ensejar na contratação por preço superior ao valor es�mado estabelecido no Edital, conforme § 3º do
art. 26 da Lei distrital nº 4.611/2011 e § 3º do art. 8º do Decreto distrital nº 35.592/2014.

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


3.3.4. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pra�quem o preço do primeiro colocado, conforme § 4º do art. 26 da Lei distrital nº 4.611/2011 e § 4º do art. 8º do Decreto distrital
nº35.592/2014.

3.3.5. Será inabilitada a empresa que não es�ver na condição de en�dade preferencial e oferecer proposta para a cota reservada em relação a essa
condição, conforme § 5º do art. 26 da Lei distrital nº 4.611/2011 e § 5º do art. 8º do Decreto distrital nº 35.592/2014.

 

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. Os interessados em par�cipar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logís�ca
e Tecnologia da Informação do Ministério da Economia, por meio do sí�o h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/

4.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de iden�ficação e senha pessoal, ob�das junto à SLTI, onde
também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta u�lização.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por
seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a SEE/DF responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

4.5. Caberá à licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade
do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

4.6. O Pregão será conduzido pela SEE/DF com apoio técnico e operacional da Secretaria de Logís�ca e Tecnologia da Informação – SLTI do Ministério
da Economia, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

5. DA PROPOSTA

5.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos pra�cados diretamente por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a SEE/DF
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros.

5.2. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/, as licitantes deverão encaminhar, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, até a data e hora marcadas para abertura da sessão
exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automa�camente a fase de recebimento de propostas.

5.2.1. o envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.2.2. os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de
acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.2.3. As empresas deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.2.4. A licitante obriga-se ao cumprimento de todas as condições previstas neste Edital e seus Anexos.

5.3. Para par�cipação no Pregão a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, rela�vo às seguintes declarações:

5.3.1. declaração de Fato Superveniente;

5.3.2. declaração MEE/EPP/COOP;

5.3.3. declaração de Ciência Edital;

5.3.4. declaração de Menor;

5.3.5. declaração Independente de Proposta;

5.3.6. declaração de Não U�lização de Trabalho Degradante ou Forçado;

5.3.7. declaração de Acessibilidade;

5.3.8. declaração de Cota de Aprendizagem.

5.4. Declarações falsas, sujeitarão a licitante às sanções previstas no item 23.1 deste Edital.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão re�rar ou subs�tuir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema.

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do
pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.8. Para formular e encaminhar à proposta de preços, no idioma oficial do Brasil, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço
indicado no item 5.2, a licitante deverá considerar, além das condições estabelecidas neste Edital, notadamente no Anexo I – Termo de Referência o seguinte:

5.8.1. apresentar o valor total ofertado para cada item, em moeda corrente nacional, constante do Termo de Referência, já considerados e inclusos
todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;

5.8.2. o prazo de validade das propostas não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da sessão pública, o
qual será assim considerado, caso não conste.

5.8.3. a licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos e na vistoria, caso seja necessário fazê-la, para conhecimento das
informações e das condições locais, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de serviços, de quan�dades e de custos necessários para o
cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação;

5.9. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assis�ndo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto;

5.10. A licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º, art. 57, da Lei nº 8.666/93;

5.11. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alterna�vas de preço ou qualquer outra condição não
prevista no Edital.



5.12. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica conhecimento e submissão a todas as condições
es�puladas neste Edital e seus Anexos, bem como à legislação mencionada no preâmbulo deste.

5.13. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omi�dos da proposta ou incorretamente cotadas serão considerados como inclusos nos
preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse �tulo, devendo os materiais respec�vos, serem fornecidos a SEE/DF.

5.14. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte assinale, equivocadamente, no sistema eletrônico, a alterna�va de que não cumpre os
requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, será considerado pelo sistema, para todos os fins, inclusive para desempate, que a
licitante, mesmo podendo, optou por não se beneficiar, nesta licitação, do regime diferenciado e favorecido previsto na mencionada lei, não cabendo,
posteriormente qualquer reclamação e/ou recurso visando alterar essa situação.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1.  No dia e horário, indicados no preâmbulo deste Edital, no sí�o h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/, será realizada a abertura da sessão pública
deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro.

6.2. Durante a sessão, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do
sistema eletrônico.

6.3. Incumbirá a Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emi�da pelo Sistema ou de sua desconexão.

6.4. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública.

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Aberta a sessão pública na internet, o pregoeiro verificará as propostas ofertadas conforme estabelecido no item 05 deste Edital, desclassificando,
mo�vadamente, aquelas que não estejam em conformidade com o estabelecido neste Edital e em seus Anexos.

7.2. o sistema ordenará automa�camente as propostas classificadas pelo pregoeiro.

7.3. Somente as licitantes com propostas classificadas par�ciparão da fase de lances.

7.4. O pregoeiro não poderá desclassificar propostas em decorrência da oferta de valores acima do preço inicialmente orçado pelo SEE/DF na etapa
anterior à formulação de lances (Acórdão TCU nº 934/07 – 1ª Câmara).

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. Após a verificação inicial das propostas, na forma do item anterior, o pregoeiro dará início à fase compe��va, quando então os licitantes poderão
encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e respec�vo horário de registro e
valor.

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

8.3. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido
apresentado pelos demais licitantes, vedada a iden�ficação do detentor do lance.

8.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance/proposta recebido e registrado primeiro.

8.4.1. Na hipótese de persis�r o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

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

8.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances
con�nuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.7. Quando a desconexão do Pregoeiro persis�r por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após
decorridas vinte e quatro horas com comunicação expressa aos par�cipantes no sí�o h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/, quando serão divulgadas data e hora
para a sua reabertura.

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

8.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente
dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automa�camente encerrada a
recepção de lances.

8.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.10.1. não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação,
até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.11.1. não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os
demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.12. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, jus�ficadamente, admi�r o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na
etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

8.13. Por força do que dispõe o art. 3º da Lei nº 8.248/1991 e do Decreto Distrital nº 37.667/2016 que recepcionou o Decreto Federal nº 7.174/2010,
será assegurada a preferência na contratação, para fornecedores de bens de informá�ca e automação,  observando a ordem estabelecida.                 

8.13.1.   as licitantes que declararam no sistema, quando do cadastro de suas propostas, que atendem aos requisitos estabelecidos no art. 5º do Decreto
nº 7.174/2010, serão convocadas a exercerem o seu direito de preferência, observada a seguinte ordem de classificação, na forma definida pelo Poder Execu�vo
Federal:

1º - bens com Tecnologia desenvolvida no País e produzido de acordo com o Processo Produ�vo Básico (PPB) + Micro e Pequena Empresa;

2º - bens com Tecnologia desenvolvida no País e produzido de acordo com o Processo Produ�vo Básico (PPB);

3º - bens com Tecnologia desenvolvida no País + Micro e Pequena Empresa;

4º - bens com Tecnologia desenvolvida no País;

5º - bens produzidos de acordo com o Processo Produ�vo Básico (PPB) + Micro e Pequena Empresa;
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6º - bens produzidos de acordo com o Processo Produ�vo Básico (PPB).

8.13.2. Aplicar-se-ão as regras de preferência previstas neste item com a classificação dos licitantes cujas propostas finais estejam situadas até 10%
(dez por cento) acima da melhor proposta válida, conforme o critério de julgamento, para a comprovação e o exercício do direito de preferência.

8.13.2.1. serão convocadas as licitantes classificadas que estejam enquadradas nas condições previstas no subitem 8.13.2 deste Edital, seguindo
a ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que será
declarada vencedora do certame.

8.13.3. caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência, será declarada vencedora a licitante detentora da proposta
originalmente vencedora do certame.

8.13.4. Consideram-se bens e serviços de informá�ca e automação com tecnologia desenvolvida no País aqueles cujo efe�vo desenvolvimento local
seja comprovado junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, na forma por este regulamentada.

8.13.5. A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informá�ca e automação ofertados será feita mediante apresentação do documento
comprobatório da habilitação à fruição dos incen�vos fiscais regulamentados pelo Decreto nº 5.906/2006, ou pelo Decreto nº 6.008/2006.

8.13.5.1. a comprovação será feita:

a) eletronicamente, por meio de consulta ao sí�o eletrônico oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de
Manaus – SUFRAMA; ou

b) 8.16.6.1.2. por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e Tecnologia ou pela SUFRAMA, mediante solicitação da
licitante.

8.13.6. a licitante deverá encaminhar juntamente com a proposta a documentação e o(s) cer�ficado(s) comprobatório(s) do atendimento da
habilitação para usufruir o bene�cio da preferência na contratação, para o qual se declarou apta, estabelecido no art. 5º do Decreto nº 7.174/2010 e
previsto no subitem 8.13.2 deste edital, apresentando ainda, a declaração constante do Anexo VI deste edital.

8.13.7. O intervalo entre os lances intermediários enviados pela mesma licitante não poderá ser inferior a 20 segundos, e o intervalo entre lances
que vise cobrir o melhor lance ofertado, até então pelos demais compe�dores, não poderá ser inferior a três (3) segundos.

8.13.8. os lances enviados em desacordo serão excluídos automa�camente pelo sistema eletrônico.

9. DA NEGOCIAÇÃO

9.1. Após o encerramento da etapa de lances o Pregoeiro iniciará negociação com a licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso,
observado o critério de julgamento e o valor es�mado para a contratação, para que seja ob�da melhor proposta.

9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

9.3. Obje�vando a formação de cadastro reserva, na sequência de classificação do certame, após o encerramento da etapa compe��va e/ou após
a fase de negociação de que tratam os itens anteriores os demais licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem
classificado.

9.3.1. a apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

9.3.2. para efeito de registro em Ata de Registro de Preços os fornecedores que aceitarem fornecer pelos preços e quan�ta�vos do licitante
mais bem classificado serão classificados segundo a ordem da úl�ma proposta apresentada durante a fase compe��va.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

10.1. O(s) Licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar, após a negociação, deverá (ão) enviar no prazo de 2 (duas) horas a contar da requisição do
Pregoeiro via chat, a(s) Proposta(s) de Preços devidamente atualizada(s), em conformidade com o valor negociado ou o úl�mo lance ofertado.

10.1.1. A    proposta    ajustada    será    recebida exclusivamente por meio do sistema Comprasnet (opção “Enviar Anexo”), respeitado o limite
do sistema eletrônico, podendo ser incluídos quantos arquivos forem necessários.

10.1.2. os documentos reme�dos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema compras governamentais poderão ser solicitados em original
ou por cópia auten�cada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

10.1.3. a forma �sica da proposta inserida no sistema a ser encaminhada no envelope deverá conter:

a) nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, números do CNPJ;

b) apresentar o preço unitário e total de cada item ofertado, em moeda corrente nacional, constante do Termo de Referência, já
considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;

c) conter a indicação de todas as caracterís�cas dos produtos cotados, com especificações claras e detalhadas, de forma a demonstrar
que atendem as especificações constantes no Anexo I deste Edital;

d) prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da
licitação;

e) conter prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias, contados a par�r do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do
instrumento de contrato, conforme Art. 62, da Lei nº 8.666/93;

f) conter a indicação da marca e modelo do produto ofertado para o item cotado;

g) conter garan�a conforme estabelecido no item 9 do Anexo I deste edital (Termo de Referência).

h) apresentar declaração de que entregará o (s) equipamento (s) e/ou peças comprovadamente novo (s) e sem uso, uma vez que não
será aceito materiais/equipamento (s) ou peça (s) recondicionado (s).

i) apresentar declaração que atende aos critérios de sustentabilidade ambiental  previstos no art. 7º da Lei distrital nº 4.770/2012, em
especial que produz/comercializa bens:

cons�tuídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –ABNT;

que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

que   não    contém   substâncias    perigosas    acima    dos   padrões tecnicamente recomendados por organismos nacionais ou
internacionais;

acondicionados em embalagem adequada, feita com a u�lização de material reciclável, com o menor volume possível;

que funcionem com baixo consumo de energia ou de água;

que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, signifiquem economia no consumo de
recursos naturais;

que possuam cer�ficado emi�do pelos órgãos ambientais;
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que possuam cer�ficação de procedência de produtos.

j) A licitante deverá encaminhar juntamente com a proposta de preços e documentação de habilitação, durante a fase de envio de
documentação, por meio do Comprasnet, antes da abertura da sessão, em campo próprio suas próprias especificações, com
complementos de informações via folder, catálogo, ou manual do produto ofertado, ou outro documento que julgar necessária, de forma
completa e clara.

10.1.3.1. 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 licitante, ficando esta obrigada ao cumprimento dos referidos prazos;

10.1.3.2. se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares,
poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exeqüibilidade, podendo
adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

I – ques�onamentos junto à proponente para a apresentação de jus�fica�vas e comprovações em relação aos custos com indícios de
inexequibilidade;

II – pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

III – verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração Pública ou com a inicia�va privada;

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

V – verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

VI – estudos setoriais;

VII – consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

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

IX – demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

10.1.3.3.  a licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e documentação solicitadas, terá sua proposta
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

10.1.3.4. o Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compa�bilidade do preço ofertado com o valor es�mado, à
conformidade com as especificações técnicas do objeto licitado e com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, devendo ser
desclassificada de forma mo�vada a que es�ver em desacordo.

10.1.3.5. o Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do SEE/DF ou, ainda, de pessoas �sicas ou
jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão;

10.1.3.6. não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido;

10.1.3.7. Não se admi�rá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa�veis com os preços de mercado,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de
remuneração;

10.1.3.8. 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 licitante, depois de convocada nos termos do subitem 10.1.2.2, não tenha
demonstrado a exequibilidade do preço ofertado.

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

11. DA HABILITAÇÃO

11.1. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO:

11.1.1. Comprovação da Habilitação Jurídica

a) registro comercial, arquivado na Junta Comercial respec�va, no caso de empresa individual;

b) ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) inscrição do ato cons�tu�vo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

d)  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.

11.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

b) prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, rela�vo ao domicilio ou sede do licitante,
per�nente ao ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

c) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da licitante;

d) prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta Nega�va de Débitos rela�vos aos Tributos Federais,
inclusive contribuições previdenciárias, e à Dívida A�va da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do
Brasil (Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/2014);

e) para as empresas com sede e/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 Economia do Distrito Federal-SEEC/DF, em plena validade, que poderá ser ob�da através do site
www.economia.df.gov.br. (inteligência do art. 173, da LODF);

f) cer�ficado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

g) cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas (CNDT), em plena validade, que poderá ser ob�da no site www.tst.jus.br/cer�dao.

11.1.3. Qualificação Técnica:

11.1.3.1. Para fins de Habilitação a empresa licitante deverá comprovar a sua Qualificação Técnica, apresentando no mínimo 01 (um) atestado
de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter prestado ou que esteja prestando, a
contento, fornecimentos equivalentes ao objeto deste Termo de Referência.
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11.1.3.2. Considera(m)-se compa�vel(eis) o(s) atestado(s) que expressamente cer�fique(m) que o proponente já forneceu pelo menos 10% (dez
por cento) de cada item cotado deste edital.

11.1.4. Qualificação Econômico-Financeira:

11.1.4.1.  Cer�dão Nega�va de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 09/02/2005), 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;

11.1.4.2. Balanço Patrimonial e demonstrações do resultado 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.

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

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

 

ILG: Índice de Liquidez Geral ≥ 1 (maior ou igual a 1)

 

ILG=           ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL ALONGO PRAZO   ≥ 1

    PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

ILC: Índice de Liquidez Corrente ≥ 1 (maior ou igual a 1)

 

ILC=           ATIVO CIRCULANTE     ≥ 1

    PASSIVO CIRCULANTE

 

SG: Solvência Geral ≥ 1 (maior ou igual a 1)

 

SG=                                       ATIVO TOTAL                                ≥ 1

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

c) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

d) Serão consideradas como detentoras de capacidade econômico-financeira sa�sfatória as Licitantes que obedecerem simultaneamente às
condições do item b (i, ii e iii) acima, podendo ser supridas através do Balaço Patrimonial, Patrimônio Líquido ou Capita Social, conforme estabelecido
no subitem 11.1.4.3.

e) A Licitante deverá apresentar os cálculos constantes do item b, assinado pelo seu representante legal e por um contador ou apresentar Patrimônio
Líquido ou Capital Social mínimo de 10% (dez por cento)  do valor total es�mado para a contratação do(s) item(ns) OU do(s) grupo(s) OU do(s)
item(ns) e grupo(s) que pretenda concorrer.

11.1.4.3. As empresas que apresentarem resultado inferior ao mínimo estabelecido em qualquer dos índices referidos no item b, ou deixarem de
apresentar os cálculos, quando de suas habilitações, deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, através do Balaço Patrimonial do
exercício social já exigível e devidamente registrado na Junta Comercial, Patrimônio Líquido ou Capital Social mínimo de 10% (dez por cento) do valor total
es�mado para a contratação do(s) item(ns) OU do(s) grupo(s) OU do(s) item(ns) e grupo(s) que pretenda concorrer. A comprovação deverá ser feita
rela�vamente à data da apresentação da proposta, admi�da a atualização para esta data através de índices oficiais. 

11.1.5. OUTROS DOCUMENTOS

11.1.5.1. A empresa par�cipante deverá apresentar, na fase da licitação com vistas à habilitação jurídica e no ato da assinatura do Contrato, a
Declaração para fins do Decreto nº 39.860/2019 constante no Anexo III do Edital (Portaria CGDF nº 356/2019).

11.1.6.  DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

11.1.6.1. A licitante habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ficará isenta de apresentar os
documentos relacionados referentes à habilitação jurídica (item 11.1.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 11.1.2 com exceção da alínea “e”) e
qualificação econômico-financeira (item 11.1.4 no que se refere à ao subitem”11.1.4.2" somente se possuir índices de LG e LC e SG superior a 1 um).

11.1.6.2.  licitante com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, deverá apresentar a cer�dão Nega�va de Débitos ou cer�dão posi�va com
efeito de nega�va, emi�da pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEE/DF, em plena validade, que poderá ser ob�da através do
site www.fazenda.df.gov.br. (inteligência do art. 173, da LODF).

11.1.7.  A comprovação da habilitação parcial no SICAF dar-se-á mediante a verificação da validade dos documentos necessários, através de consulta
on line ao sistema, opção “Situação do Fornecedor”, e mediante consulta ao:

11.1.7.1. cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va, man�do pelo Conselho Nacional de Jus�ça – CNJ,
no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

11.1.7.2. cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.

11.1.7.3.  cadastro de empresa punidas no Portal da Transparência do Distrito Federal no endereço
eletrônico h�p://www.transparencia.df.gov.br/#/prestando-contas/empresa-punida.

11.1.8. É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhar a documentação em plena validade,
juntamente com a documentação não contemplada no SICAF prevista neste Edital.

11.1.9. Os documentos exigidos para a habilitação que não es�verem contemplados no SICAF ou das licitantes que não optarem pelo cadastramento
do SICAF ou com cadastro desatualizado, poderão ser reme�dos em conjunto com a proposta de preços conforme previsto no item 10.1, em arquivo único,
por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Compras Governamentais, no mesmo prazo es�pulado no mencionado item.

11.1.9.1. os documentos reme�dos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Compras Governamentais poderão ser solicitados em original
ou por cópia auten�cada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.transparencia.df.gov.br/#/prestando-contas/empresa-punida
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/


11.1.9.2. os originais ou cópias auten�cadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao para Diretoria de Licitações da Subsecretária
de Administração Geral, da Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF, sediada no SBN Quadra 02 Bloco C, térreo - Edi�cio
Phenícia - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 - DF, em Brasília/DF.

11.1.10. O Pregoeiro(a) poderá consultar sí�os oficiais de órgãos e en�dades emissores de cer�dões se necessário, para verificar as condições de
habilitação das licitantes, no entanto, não se responsabilizará pela possível indisponibilidade desses sistemas, quando da consulta no julgamento da
habilitação, sendo de inteira responsabilidade da licitante a comprovação de sua habilitação.

11.1.10.1. a verificação em sí�os oficiais de órgãos e en�dades emissores de cer�dões cons�tui meio legal de prova.

11.1.11.  A empresa que apresentar a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista com alguma restrição, será assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração, para a regularização da documentação.

11.1.11.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

11.1.12. Os documentos necessários para a habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia auten�cada por cartório competente, ou cópia
acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou pela Internet,
nos casos em que o órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar sua consulta.

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

11.1.14. Os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

11.1.15. 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.

11.1.16. 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 Pregão, exceto os documentos que se des�nam a comprovação da qualificação
econômico-financeira e qualificação técnica.

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

11.1.18. A não apresentação dos documentos exigidos neste edital implicará em inabilitação da licitante, salvo se houver a possibilidade de consulta
via internet durante o julgamento da habilitação pelo Pregoeiro.

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

11.1.20. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

11.1.21. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora por apresentar o menor preço  (POR
ITEM). 

12. DO RECURSO

12.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e mo�vada, em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 minutos.

12.1.1. a licitante que manifestar a intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três)
dias, ficando as demais licitantes, desde logo, in�madas para, querendo, apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a
contar do término do prazo da recorrente.

12.1.2. a falta de manifestação imediata e mo�vada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o
objeto à licitante declarada vencedora.

12.1.3. o recurso não acolhido pelo Pregoeiro será apreciado e decidido pela autoridade superior.

12.1.4. o acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insusce�veis de aproveitamento.

12.1.5. os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados no SEI no site h�ps://sei.df.gov.br.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro PELO MENOR PREÇO POR ITEM, salvo quando houver recurso, hipótese em que a
adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.

13.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos pra�cados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o
procedimento licitatório.

13.3. Na ausência de recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior, propondo
sua homologação.

13.4. O objeto deste Pregão será adjudicado por item, à licitante vencedora.

13.5. Constatada a regularidade dos atos pra�cados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a SEE/DF convocará formalmente o licitante vencedor,
informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.

14.1.1. o prazo para que o licitante vencedor compareça, após ser convocado, poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra mo�vo jus�ficado e aceito pela SEE/DF.

14.2.  No caso de o licitante classificado em primeiro lugar, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem
prejuízo das punições previstas neste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro, poderá, man�da a ordem de classificação, convocar os licitantes remanescentes, para
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro.

14.3. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

14.4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para o
material(is)/equipamento(s) pretendidos, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

14.4.1. independente do direito de preferência a ser exercido pelo beneficiário da ata de que trata o item anterior, a Administração é obrigada a
servir-se da ata se o preço ob�do em outra licitação for superior ao registrado.

https://sei.df.gov.br/


14.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão ou en�dade interessado por intermédio de instrumento contratual,
emissão de nota de empenho de despesa ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

15. DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. A vigência da Ata de Registro de Preços proveniente deste Pregão será de 12 (doze) meses contados da publicação do Diário Oficial do Distrito
Federal, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o úl�mo.

16. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES:

16.1.  Não será permi�da a adesão à Ata por órgãos não par�cipantes do SRP.

17.  DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

17.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra�cados no mercado ou
de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover a negociação junto aos fornecedores, observadas as
disposições con�das na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

17.2.  Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, a Administração, se julgar
conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

17.3. Comprovada a redução dos preços pra�cados no mercado nas mesmas condições do registro e, definido o novo preço máximo a ser pago pela
Administração, o fornecedor beneficiário registrado será convocado pela SEE/DF para negociação do valor registrado em Ata.

17.4. Não se aplicam à ata de registro de preços os acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, de que trata a os §§ 1º e 2º do
art.65 da Lei n.º 8.666/93.

18. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO

18.1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovado e jus�ficado, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

18.2. O registro do fornecedor será cancelado nas seguintes hipóteses:

18.2.1.  a pedido, quando:

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o
custo das aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, caso que não implicará aplicação de penalidade se
confirmada a veracidade dos mo�vos apresentados.

18.2.2. por inicia�va da SEE/DF, quando:

a) o fornecedor beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos pra�cados no mercado;

b) o fornecedor beneficiário perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no processo licitatório;

c) por razões de interesse público, devidamente mo�vado e jus�ficado;

d) o fornecedor beneficiário não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela SEE/DF, sem jus�fica�va aceitável;

e) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93, ou no art. 7º da Lei 10.520/2002;

f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial por parte do fornecedor das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou
nos pedidos dela decorrentes;

g) descumprir as condições da ata de registro de preços;

18.2.2.1. o cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas letras "e" "g", e "d" será formalizado por despacho da SEE/DF, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

18.2.3. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a SEE/DF fará o devido apos�lamento na Ata de Registro de Preços e informará ao
fornecedor beneficiário a nova ordem de registro.

18.2.4.  A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada automa�camente:

18.2.4.1. por decurso do prazo de vigência;

18.2.4.2. quando não restarem fornecedores registrados.

19. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

19.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a  par�r da sua assinatura.

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

19.3. Será convocada a licitante vencedora para assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da in�mação do adjudicatário, sob
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

19.4. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante
o seu transcurso, desde que ocorra mo�vo jus�ficado e aceito pela SEE/DF, de acordo com o § 1º do art. 64 da Lei nº 8.666/93.

19.5. Não será exigida garan�a contratual, conforme previsto item 17.3 do Termo de Referência Anexo I do Edital.

19.6. A assinatura do Contrato ou da ata de registro de preços ficará vinculada à manutenção das condições da habilitação, à plena regularidade fiscal e
trabalhista da empresa vencedora e à inexistência de registro perante o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF que caracterize
impedimento à contratação com a SEE/DF, sendo aplicáveis as penalidades definidas neste Edital, em caso de descumprimento.

19.7.  Se o licitante vencedor não comprovar as condições de habilitação consignadas no Edital, ou recusar-se, injus�ficadamente, a assinar o termo de
Contrato ou re�rar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, poderá ser convocado outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após
comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o Contrato (ou re�rar o instrumento equivalente), sem prejuízo das penalidades previstas
neste Edital.

19.8. Farão parte integrante do contrato este Edital e seus anexos e a proposta apresentada pelo licitante vencedor.

19.9.  O contrato poderá ser rescindido, conforme as disposições dos ar�gos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

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

19.11.  É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste edital, conforme item 12 do Termo de Referência.



19.12. Observado o interregno mínimo de um ano, a par�r da data limite para apresentação da proposta, o Contrato celebrado poderá ter seus valores
anualmente reajustados, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

19.13. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

19.14. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial (Lei n.º 8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º).

19.14.1. as eventuais modificações de que tratam o item 19.14 condicionam-se à elaboração de jus�fica�va prévia.

20. DO TERMO DE CONTRATO PADRÃO

20.1. O contrato se subordina ao Termo de Contrato Padrão  08/2002, em conformidade com o Decreto 23.287/2002, do Distrito Federal.

21. DO RECEBIMENTO

21.1. O objeto desta licitação será recebido, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, da seguinte forma:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação; e

b) defini�vamente, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

21.2.  Após o recebimento defini�vo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento;

21.3.  O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do material, nem é�co-profissional pela
perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

21.4. Se a licitante vencedora deixar de entregar o material e/ou equipamento dentro do prazo estabelecido sem jus�fica�va por escrito e aceita pela
Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas neste Edital;

21.5. A Contratante poderá a seu exclusivo critério, por conveniência administra�va, dispensar o recebimento provisório dos serviços e produtos, nos
termos do ar�go 74, inciso II, da Lei 8.666/93

22. DO PAGAMENTO

22.1. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

22.1.1. Prova de  Regularidade  junto  à Fazenda  Nacional (Débitos  e  Tributos  Federais), à Dívida A�va da União e junto à Seguridade
Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 – contribuições
previdenciárias e as às de terceiros), fornecida por meio da Cer�dão Nega�va de Débitos Rela�vos aos Tributos Federais e à Dívida A�va da União;

22.1.2. Cer�ficado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado, nos termos da Lei nº 8.036,
de11/05/1990;

22.1.3. Cer�dão de regularidade rela�va a débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de cer�dão
nega�va, em plena validade, que poderá ser ob�da no sitewww.tst.jus.br/cer�dao;

22.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, que poderá ser ob�da por meio do site www.fazenda.df.gov.br.

22.2. Para as comprovações elencadas no item 22.1.1, serão aceitas cer�dões posi�vas com efeito de nega�va.

22.3. Os documentos elencados no item 22.1.1 poderão ser subs�tuídos, no todo ou em parte, pelo SICAF.

22.4. A Nota Fiscal deverá ser emi�da em nome da Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF, CNPJ: 00.394.676/0001-07.

22.5. As Notas Fiscais emi�das com dados (razão social ou CNPJ) divergentes dos informados no item 22.4, não serão aceitas.

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

22.7. A Nota Fiscal apresentada para fins de pagamento deve ser emi�da pelo mesmo CNPJ constante na proposta de preços, à exceção de empresas 
que  sejam  matriz  e filial (Acórdão nº 3.056/2008 – TCU – Plenário);

22.8. As Notas Fiscais apresentadas com CNPJ divergente da proposta de preços, à exceção de empresas matriz e filial, serão devolvidas pela
Administração, para a devida correção (emissão de Nota Fiscal com o CNPJ correto).

22.9. Os documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento deverão ser reapresentados num prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, devidamente escoimados das causas que mo�varam a rejeição.

22.10. 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 (art. 2º do Decreto distrital nº 37.121/2016).

22.11. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, mo�vada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado a par�r da data de sua
reapresentação.

22.12. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de apuração acerca de quaisquer descumprimentos contratuais constatados,
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária(quando foro caso).

22.13. Os pagamentos, pela Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF, de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
serão feitos, exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB (Decreto distrital nº 32.767, de
17 de fevereiro de 2011).

22.14. Excluem-se das disposições do item 22.13:

22.14.1. os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

22.14.2. os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou Contratos que, em virtude de legislação própria, só
possam ser movimentados em ins�tuições bancárias indicadas nos respec�vos documentos;

22.14.3. os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou representações no DF e que venceram processo
licitatório no âmbito deste ente federado.

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1. O descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Edital de Pregão Eletrônico e do Contrato dele decorrente, em face do
disposto no art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/2019 e nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993, ensejará a aplicação de penalidade que obedecerá
às normas estabelecidas no Decreto distrital nº 26.851/2006 e alterações posteriores (Anexo VI ao Edital).

23.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas no Edital (Anexo VII) e no Contrato realizar-se-á em processo administra�vo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao Licitante/adjudicatário.

23.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.fazenda.df.gov.br/


23.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

24. DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1. A SEE/DF poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, per�nente e
suficiente para jus�ficar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de o�cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

24.1.1. a anulação do pregão induz à da ata de registro de preços e do contrato.

24.1.2.  as licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da
contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que �ver suportado no cumprimento do contrato.

24.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desse Pregão, promover diligência des�nada a esclarecer ou completar
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação.

24.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e
dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de classificação e habilitação. (inciso VI do art. 17 do Dec. nº 10.024/2019).

24.4.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento

24.4.1. só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na SEE/DF.

24.5. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassificação de sua proposta,
desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. (§ 2º  do art. 2º do Dec. nº 10.024/2019)

24.7. A critério do Pregoeiro, o prazo de 2(duas) horas para o envio da proposta ajustada de preços e eventuais documentos complementares de
habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário.

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

24.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da SEE/DF.

24.10. Aplicam-se às coopera�vas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488/ 2007, todas as disposições rela�vas às microempresas e
empresas de pequeno porte.

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

24.12. Fica proibida o uso de mão de obra infan�l, sob pena de rescisão do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais
cabíveis, conforme disposto na Lei nº 5.061/2013.

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

I - incen�ve a violência;

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

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

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

V - seja homofóbico, racista e sexista;

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

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

24.14. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Pregoeiro, por meio do Telefone: (0XX61) 3901-2319 ou (61) 99205-4523.

24.15. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção coordenada pela Controladoria
Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital n.º 34.031/2012). 

25. ANEXOS

25.1.  Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

25.2. ANEXO I - Termo de Referência

25.3. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;

25.4. ANEXO III - Declaração para fins do Decreto nº 39.860/2019

25.5. ANEXO IV - Minuta da Ata de Registro de Preços.

25.6. ANEXO V - Minuta do Contrato.

25.7. ANEXO VI - Declaração para fornecedores de bens e serviços de informá�ca e automação.

25.8. ANEXO VII - Das Penalidades.
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ANEXO I AO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DO OBJETO



1.1 Cons�tui objeto deste Termo de Referência de Registro de Preços para aquisição de equipamentos e mobiliários para o atendimento das Unidades Escolares
que ofertam Educação Profissional na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

2.1 As especificações do Objeto constante neste Termo de Referência estão detalhadas no Anexo I.

 3. DA JUSTIFICATIVA

3.1 O modelo de ensino apresentado atualmente foi estruturado em um tempo em que apenas os professores �nham acesso à informação. Mas esse cenário se
transformou e hoje nossos estudantes têm mais autonomia, mo�vando a inovação em todo contexto educacional. A Escola do futuro será muito diferente de
como a conhecemos hoje, em todos os aspectos. É imperioso pensar em um espaço altamente tecnológico que proporcione experiências tecnológicas,
intera�vas, colabora�vas e par�cipa�vas. Sendo assim, este projeto apresenta a pretensa aquisição e estruturação de um espaço com mobiliários e
equipamentos para oferecer aos estudantes um Laboratório do Futuro em cada Centro de Educação Profissional, nos CEMI e nas Escolas Técnicas do Distrito
Federal.

O projeto estrutura-se em planejar um ambiente escolar a par�r das necessidades do estudante, criando espaço tão es�mulante, moderno e agradável que não
queiram ir para casa no final das a�vidades escolares. Um ambiente que es�mule o bem-estar �sico e mental, permi�ndo que o estudante viva uma verdadeira
experiência. O Laboratório do Futuro visa a melhoria da infraestrutura �sica das Unidades Escolares, bem como o acesso dos estudantes à oportunidade de criar
e se expressar.

O projeto prevê a aquisição de equipamentos e mobiliário adequados ao funcionamento da estrutura �sica com designer inovador, versá�l, mul�funcional para
servir aos usuários quanto ao ambiente. A ideia de planejar um espaço com móveis escolares flexíveis visa acomodar espaços privados e compar�lhados,
grandes super�cies de trabalho, possibilidade de trabalho em pé, locais de exposição e anotações, boa iluminação, com internet de qualidade, entre outras
condições que serão estruturadas pelas Unidades Escolares.

Os Laboratórios do Futuro não irão focar apenas na aquisição de equipamentos e mobiliários, além da infraestrutura, o projeto irá possibilitar a implantação de
propostas pedagógicas alinhadas a u�lização desse espaço pelos estudantes nos 03 (três) turnos e finais de semana.

Ressalta-se que tanto os mobiliários e os equipamentos desta pretensa aquisição diferem dos adquiridos e enviados por esta SEEDF às Unidades Escolares de
sua rede, não causando assim, fracionamento do objeto.

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1 O presente certame se processará por meio do Sistema de Registro de Preços e obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto Federal nº 10.024/2019, pelo Decreto Distrital nº 39.103, de 06 de junho de 2018, Decreto Distrital nº 23.460/2002 e Legislação correlata, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993, atualizada, e ainda, a Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto nº 8.583, de 06 de outubro de 2015, bem como as
condições estabelecidas no edital do pregão eletrônico e seus anexos.

4.2 A aquisição e a contratação estão fundamentadas no Decreto nº 40.205, de 30 de outubro de 2019, que recepciona o Decreto Federal n°10.024, de 20 de
setembro de 2019, que regulamenta a licitação no âmbito da Administração Pública Federal, na modalidade pregão, na forma eletrônica, considerando ainda as
caracterís�cas e a natureza do objeto a ser adquirido, a necessidade de contratações frequentes e a conveniência de entregas parceladas.

5. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO

5.1 Os itens objeto deste Termo de Referência se enquadram em padrões de desempenho e qualidade facilmente descritos e podem ser obje�vamente definidas
pelo edital, pois estas especificações são reconhecidas e usuais do mercado. Assim, os itens a serem licitados serão registrados em ATA e ficarão disponíveis pelo
período de 01 ano, conforme legislação em vigor e o saldo não u�lizado poderá ser disponibilizado para outros setores procederem a aquisição e/ou
contratação.

6. DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO

6.1 Os materiais a serem adquiridos se des�nam a execução de projetos de aulas prá�cas referente aos cursos técnicos e de formação inicial e con�nuada,
ofertados para atendimento de 9(nove) mil estudantes, matriculados em 11(onze) Unidades Escolares ofertantes de Educação Profissional desta Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF. 

7. DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

7.1 A quan�dade dos equipamentos foi es�mada para as 11(onze) Unidades Escolares que ofertam cursos técnicos, tendo por base o “projeto de laboratório
padrão” disponibilizado pelo MEC/FNDE, que prevê os espaços e os quan�ta�vos dos equipamentos, atualizados pela equipe técnica das escolas técnicas, bem
como as Matrizes Curriculares dos Cursos do eixo tecnológico de Informação e Comunicação, os componentes curriculares rela�vos às prá�cas laboratoriais.

ITENS MATERIAIS QUANTITATIVO TOTAL

1 Conjunto de 6 carteiras, com 6 cadeiras e uma mesa de centro formando um conjunto em trapézio 22

2 Puff Bola Super em Corino 44

3 PUFF 3 lugares 33

4 Notebook (cota principal - 80%) 264

5 Notebook (cota reservada - 20%) 66

6 Kits Youtuber 11

7 Aparelho de Áudio conferência 11

8 Impressora Mul�funcional - Tanque de Tinta Colorida, WiFi Direct, USB, Bivolt. 22

9 Câmera Digital 11

10 Caixa de Som 33

11 Mesa Digitalizadora 33

12 Projetor 4.000 Lumens SVGA 22

13 Tela de Projeção 22



14 Impressora 3D (cota principal - 80%) 18

15 Impressora 3D (cota reservada -20 %) 05

16 Kits de Robó�ca (Controladoras) 66

17 Kits de Ferramentas Elétricas 33

18 Óculos de Realidade Virtual (cota principal - 80 %) 18

19 Óculos de Realidade Virtual (cota reservada - 20 %) 05

20 Mesa quadrada 60(comprimento) x 60(profundidade) x 77(altura) cm. 55

8. DO PRAZO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/RECEBIMENTO

8.1 O fornecimento dos materiais, pela CONTRATADA, será efetuado de acordo com a solicitação da CONTRATANTE com prazo de entrega não superior a 30
(trinta) dias, contados a par�r do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, conforme Art. 62, da Lei nº 8.666/93.

8.2 Os materiais deverão ser entregues na sede do órgão, Gerência de Almoxarifado da Secretaria de Estado de Educação do DF (SEEDF), localizado na Unidade
III, Setor de Áreas Públicas (SAP), Lote “E”, CEP: 71.215-000 Brasília/DF, números de telefone (61) 3901-6094 e 3901-6095.

8.3 A entrega deverá ser realizada de segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, exceto feriados.

8.4 Os materiais serão recebidos pela Comissão de Recebimento de Materiais e Equipamentos da SEEDF, vinculada à Gerência de Almoxarifado, após inspeção
das condições �sicas e da conformidade destes com as especificações descritas na Nota de Empenho.

8.5 A CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as especificações e condições deste Termo de
Referência, por meio de termo circunstanciado, no qual deverá constar o mo�vo da não aceitação do objeto contratado.

8.6 Se os materiais forem entregues em desacordo com as especificações exigidas neste Termo de Referência e seu Anexo, fica a CONTRATADA, obrigada a
subs�tuir os itens irregulares no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, após no�ficação da CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA arcar com as despesas de
frete, se houver, do material a ser subs�tuído.

8.7 Findo o prazo sem que sejam feitas as reposições, fica a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas na Lei 8.666/93 e demais normas per�nentes,
assegurados, nos termos da Lei, a ampla defesa e o contraditório, constantes no Decreto DF 26.851/2006 e alterações posteriores.

8.8 Findo o prazo sem que sejam feitas as reposições, fica a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas na Lei 8.666/93.

8.9 Os objetos deste Termo de Referência serão recebidos conforme segue:

8.9.1 Provisoriamente: no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com as especificações constantes na Nota de
Empenho;

8.9.2 Defini�vamente: em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório, mediante atesto na Nota Fiscal/Fatura, após a conferência dos materiais e
aceitação pelo executor do Contrato/Comissão de Recebimento;

8.9.3 A Contratada poderá solicitar a prorrogação do prazo de entrega até 10 (dez) dias úteis anterior ao término do referido prazo, desde que jus�fique,
comprove suas alegações e apresente nova data para a entrega do objeto contratado, ficando a critério da Administração a aprovação ou não;

8.9.4 O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da inexecução total ou parcial
do objeto deste instrumento. 

8.10 Incumbe a CONTRATADA o ônus da prova da origem do defeito.

8.11 Na hipótese de constatação de anomalias que comprometem a u�lização adequada do produto, o mesmo será rejeitado, no todo ou em parte, conforme
dispões o Art. 76 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA reapresentá-lo(s) no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, após o comunicado da CONTRATANTE.

8.12 O material deverá ser entregue pela CONTRATADA em embalagens padronizadas.

9. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

9.1 A empresa CONTRATADA deverá fornecer prazos de garan�a mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a par�r da data da entrega
defini�va, prevalecendo o prazo de garan�a fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso seja maior.

9.2 O início do período de garan�a dar-se-á na data do Recebimento Defini�vo dos equipamentos.

9.3 A garan�a será acionada caso se constate qualquer avaria, defeito ou outra circunstância que impeça o objeto contratado de produzir a u�lidade a que se
des�na, devendo ser subs�tuído no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a par�r do contato feito pelo executor do Contrato com a CONTRATADA.

9.4 Durante o prazo de garan�a, a CONTRATADA obriga-se a subs�tuir ou reparar, às suas expensas, qualquer produto que apresente defeito que não seja
decorrente do desgaste natural ou do incorreto manuseio do produto.

9.5 Caberá a CONTRATADA arcar com as despesas de frete, se houver, do produto a ser subs�tuído.

9.6 Incumbe a CONTRATADA o ônus da prova da origem do defeito.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 Proporcionar as condições suficientes e necessárias para que a empresa CONTRATADA possa executar o fornecimento, dentro das normas contratuais.

10.2 Prestar as informações e os esclarecimentos per�nentes que venham a ser solicitados pelos empregadores da empresa CONTRATADA ou por seus
prepostos.

10.3 Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar as condições de fornecimento.

10.4 Exercer a fiscalização e supervisão no fornecimento, por servidores designados, podendo sustar ou recusar, com a devida jus�fica�va, qualquer produto
que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas constantes na proposta da CONTRATADA.

10.5 Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no fornecimento dos materiais.

10.6 Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos neste Termo de Referência, solicitando à CONTRATADA as subs�tuições que se verificarem
necessárias.

10.7 Receber os materiais pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com este Termo de Referência.

10.8 Atestar a Nota Fiscal/Fatura após o fornecimento dos materiais constantes deste Termo de Referência, se constatada a conformidade com as especificações
e padrões de qualidade exigidos.



10.9 Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da empresa CONTRATADA dentro dos prazos preestabelecidos conforme normas de Execução
Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal.

10.10 Aplicar à CONTRATADA as sanções administra�vas cabíveis.

10.11 No�ficar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

10.12 Acompanhar a des�nação dos materiais objeto deste Termo de Referência.

10.13 Entregar aos Gestores das Unidades Escolares Ofertantes, após o recebimento pela Gerência de Almoxarifado da SEEDF, com a transferência do patrimônio
para a referida Unidade,  sendo divididos entre as  11 (onze) Unidades Escolares.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1  Cumprir fielmente o ajustado e efetuar a entrega dos materiais nas condições, no prazo e no local indicado pela SEEDF, com estrita observância das
especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respec�va nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da
marca, fabricante, modelo, �po, procedência e prazo de garan�a.

11.2 Entregar todos os materiais constantes deste Termo de Referência embalados adequadamente.

11.3 Responsabilizar-se pelo fornecimento e entrega dos materiais em perfeitas condições de uso, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas
e prejuízos que, por dolo ou culpa, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas a�vidades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou
provocar à CONTRATANTE e a terceiros, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendido
pela CONTRATANTE. 

11.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos do produto, de acordo com os ar�gos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990).

11.5 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da SEEDF, solicitar a subs�tuição, o reparo, a correção, ou a reconstrução, às suas
expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o produto com avarias ou defeitos, sem custo adicional para a CONTRATANTE.

11.6 Atender prontamente a quaisquer exigências da SEEDF, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência.

11.7 Comunicar à SEEDF, com antecedência mínima de até 05 (cinco) dias úteis da data da entrega, os mo�vos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação.

11.8 Manter-se, durante toda a execução do fornecimento em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

11.9 Não transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas.

11.10 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garan�a e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do fornecimento.

11.11 Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do fornecimento,
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou con�nência.

11.12 No caso de inexecução total ou parcial do Contrato, serão aplicadas as penalidades previstas na legislação vigente.

11.13 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.

11.14 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando em ocorrência
da espécie, forem ví�mas os seus empregados durante a execução do fornecimento, ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE.

11.15 Acatar as orientações do executor do Contrato ou do seu subs�tuto legal, se for o caso, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização e supervisão,
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

11.16 Indicar um preposto/representante a quem a fiscalização se reportará de forma ágil, bem como organizar e coordenar as a�vidades sob a responsabilidade
da CONTRATADA.

12. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS

12.1 A Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, improrrogáveis, contados da data de sua publicação na imprensa oficial do Distrito Federal.

13. DO JULGAMENTO E DAS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS

13.1 O julgamento far-se-á pelo menor preço por ITEM, devendo a empresa interessada em par�cipar da licitação, apresentar a cotação para os itens, conforme
Anexo.

13.2 Para fins de Habilitação a empresa licitante deverá comprovar a sua Qualificação Técnica, apresentando no mínimo 01 (um) atestado de Capacidade
Técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter prestado ou que esteja prestando, a contento, fornecimentos
equivalentes ao objeto deste Termo de Referência.

13.3 Considera(m)-se compa�vel(eis) o(s) atestado(s) que expressamente cer�fique(m) que o proponente já forneceu pelo menos 10% (dez por cento) de cada
item cotado deste termo.

14. DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

14.1 Será exigido do(s) licitante(s) provisoriamente classificado(s) que apresentem catálogos dos produtos para verificação da qualidade e adequação aos
critérios solicitados na descrição do produto, em conformidade com as especificações exigidas pelo Edital.

14.2 A documentação técnica, acima mencionada, deverá ser encaminhada juntamente com a proposta de preços e documentação de habilitação, durante a
fase de envio de documentação, por meio do Comprasnet, antes da abertura da sessão, em campo próprio.

14.3 Os catálogos deverão conter a descrição do produto, especificações técnicas, nome e endereço do fabricante, quan�dade por unidade, pacote, caixa,
marca, prazo de validade e imagens do produto.

15. DA FISCALIZAÇÃO

15.1 O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, poderá designar 02(dois) executores para o Contrato, sendo um �tular
e um suplente, que desempenharão as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, a ser publicada no Diário Oficial do
Distrito Federal - DODF.

15.2 Devido a exigência de garan�a con�da no item 9.1, será necessário a formalização do contrato e emissão da nota de empenho.

16. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP

16.1 Atendendo o con�do no art. 48, inciso III da Lei Complementar Federal nº 123/2006 c/c o art. 23 da Lei Distrital nº 4.611/2011 e art. 7º do Decreto Distrital
nº 35.592/2014, fica estabelecida a cota reservada para par�cipação das en�dades preferenciais (microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais).



16.2 São entendidas como preferenciais, as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, nos exatos termos do que
dispõem o art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

16.3 Serão des�nadas à par�cipação exclusiva de en�dades preferenciais as contratações cujo objeto tenha valor es�mado de até R$80.000,00 (oitenta mil
reais), conforme preconiza o art. 25 da Lei 4.611/2011.

16.4 Importa esclarecer que, em concordância com o parágrafo 3º do Art. 26 da Lei Distrital nº 4611/2011, a aplicação da cota reservada não poderá ensejar a
contratação por preço superior ao que for contratado no item des�nado ao mercado geral, ou seja, a empresa vencedora do subitem preferencial para ME/EPP
não poderá pra�car valor superior ao ofertado no item de ampla concorrência.

16.5 Será estabelecida nas aquisições de bens de natureza divisível cota de até 25% (vinte e cinco por cento) des�nadas à microempresas e empresas de
pequeno porte, no caso de item(s) cujo o valor es�mado seja superior R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), quando jus�ficadamente estabelecer a área técnica
demandante.

16.6 Na hipótese de não haver licitante em conformidade com o item 16.3, esta poderá ser adjudicada a outros licitantes ou, diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pra�quem o preço do primeiro colocado.

16.7 Será inabilitada a empresa que não es�ver na condição de en�dade preferencial e oferecer proposta para a cota exclusiva.

16.8 Em conformidade com o Art. 24. da Lei 4.611/2011, o tratamento favorecido e diferenciado de que trata a citada Lei não poderá ser aplicado em favor de
en�dade que, em decorrência do valor da licitação a que es�ver concorrendo, venha a auferir faturamento que acarrete o seu desenquadramento da condição
de microempresa.

16.9 As demais previsões são aquelas previstas no instrumento convocatório.

17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, PREVISÃO DE REAJUSTE E GARANTIA 

17.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a par�r da data da úl�ma assinatura no Processo SEI.

17.2 Os preços rela�vos ao futuro Contrato são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com o art. 2º da Lei Federal nº 10.192/2001.

17.3 Não será exigida garan�a contratual, com fulcro no Art. 56 da Lei nº 8.666/93.

18. DO CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO

18.1 A par�cipação de consórcios não será admi�da, uma vez que o objeto a ser adquirido é amplamente comercializado por diversas empresas no mercado. Tal
permissibilidade poderia causar dano à administração por frustrar o próprio caráter compe��vo da disputa pelo menor preço.

18.2 Pelo mesmo fato não há mo�vos para se admi�r a subcontratação, de forma a gerar outros instrumentos contratuais e consequentemente outras
atribuições à administração pública. Deste modo, é vedada a subcontratação do objeto.

18.3 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 licitação, 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.

18.4 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, recentemente 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.

18.5 Por todo exposto, fica afastada a possibilidade de subcontratação compulsória, em harmonia com as Decisões n° 2236/2016, 743/2016 e 2943/2010; TCU:
Acordão nº 2763/2013 - Plenário.

19. DO FRACIONAMENTO OU NÃO DO OBJETO

19.1 A abordagem proposta neste Termo de Referência buscou dividir os produtos a serem licitados em itens no intuito de ampliar a compe�ção no momento da
licitação, na modalidade do Sistema de Registro de Preços.

19.2 A licitação será por item e não de forma global, de tal forma que um concorrente possa fazer sua oferta só do(s) item(ns) que ele tem condições de licitar,
visando o princípio da economicidade e à ampliação da compe��vidade sem perda da economia de escala, obje�vando assim, o melhor aproveitamento das
peculiaridades do mercado, nos termos do Art. 15, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.

20. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

20.1 A contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no Art. 2º 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 do Distrito Federal direta, autárquica, fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo
ser observados os requisitos ambientais com o menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

21.1 As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência correrão à conta dos recursos consignados no orçamento da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal – SEEDF, cujo programa de trabalho e elemento de despesa específica constará da respec�va Nota de Empenho.

22. DO PAGAMENTO

22.1 O pagamento será efetuado de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante apresentação da
Nota Fiscal, devidamente atestada pela Comissão de Execução do Contrato.

22.2 O pagamento será realizado em parcela única em um período não superior à 30 (trinta) dias após o ateste da Nota Fiscal pelo respec�vo Executor, devendo
a CONTRATADA apresentar à CONTRATANTE a 1ª via da Nota Fiscal, juntamente com a comprovação de entrega dos materiais. 

22.3 Qualquer documento de responsabilidade da CONTRATADA que apresentar incorreção, será devolvido à CONTRATADA, para regularização, reiniciando-se
novos prazos para pagamentos, a contar da reapresentação devidamente corrigida.

23. DAS PENALIDADES

23.1 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Termo de Referência, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto nº
26.851, de 30 de maio de 2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 103, de 31 de maio de 2006, págs. 05 a 07 (e suas alterações posteriores), que
regula a aplicação de sanções administra�vas previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administra�vos) e na Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão).

23.2 No caso de não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garan�da a prévia defesa, a contratada estará sujeita à aplicação das seguintes sanções:

23.2.1 Advertência;

23.2.2 Multa;

23.2.3 Suspensão temporária de par�cipação em licitação, e impedimento de contratar com a administração do Distrito Federal;



23.2.4 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.

23.3 As sanções previstas nos itens 23.2.1, 23.2.3 e 23.2.4 deste poderão ser aplicadas juntamente com a do item 23.2.2, facultada a defesa prévia à
CONTRATADA, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

24. DO FORO

24.1 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.

24.2 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, pelo telefone 0800-6449060. (Decreto Distrital nº
34.031, de 12 de dezembro de 2012).

25. DA ELABORAÇÃO E DA APROVAÇÃO

25.1 A aprovação deste Termo de Referência correspondente a licitação pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, alinha-se à necessidade da Administração
Pública em adquirir os materiais ora listados para propiciar aos educandos matriculados nos Cursos técnicos das Unidades de Ensino de Educação Profissional da
SEEDF, a realização das oficinas e prá�cas laboratoriais necessárias ao desenvolvimento e aprendizado global.

Considerando o conjunto de informações apresentadas, pela equipe técnica da SEEDF, conclui-se pela aprovação e viabilidade da contratação, no que tange aos
aspectos pedagógicos, pelos bene�cios almejados, e, principalmente, o atendimento aos obje�vos ins�tucionais com eficiência.

Nos termos do Inciso II, do Art. 14, do Decreto Federal nº 10.024/2019, APROVO o presente Termo de Referência e ra�fico a veracidade de todas as informações
exaradas, assim como afirmo a ausência de direcionamento do objeto em tela.

 

Diretora de Educação Profissional 

 
Chefe de Unidade de Gestão Estratégica da Educação Básica Subs�tuto

 

Subsecretária de Educação Básica

 
ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA

PLANILHA QUANTITATIVA E CUSTOS

 

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE
DE
MEDIDA

QUANTIDADE
VALOR
UNITÁRIO

R$

VALOR
TOTAL R$

1 Conjunto de 6 carteiras,
com 6 cadeiras e uma
mesa de centro formando
um conjunto em trapézio

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AS
ENTIDADES PREFERENCIAIS

 

6 CARTEIRAS:

Capacidade: 1 Usuário.

Comprimento: 0,70M.

Largura Total: 0,40M.

Alturas disponíveis: 6=0,76M.

Medida do Tampo: 0,70M x 0,30M (frente) x
0,38M (profundidade).

Confecção Tampo: Em MDF 18mm com
reves�mento em laminado melamínico .

Bordas do Tampo: Em PVC �po “T” colorido

Confecção da Estrutura: Em tubo retangular de
40x20x1,2mm de aço carbono.

Pintura da Estrutura: Pintura eletrostá�ca a pó.

6 CADEIRAS:

Capacidade: 1 Usuário.

Largura Total: 0,43M.

Profundidade Total: 0,48M.

Alturas disponíveis do chão ao assento:
6=0,46M.

Medida do Assento: 0,37M x 0,33M. (Reto)

Medida do Encosto: 0,37M x 0,20M.

Confecção do Assento e Encosto: Em MDF 9mm
reves�do em laminado melamínico.

Bordas do Assento e Encosto: Cru, somente
lixadas.

Confecção da Estrutura: Em tubo redondo
7/8”x1,06mm  de aço carbono.

Pintura da Estrutura: Pintura eletrostá�ca a pó.

CJ 22  2.087,81 45.931,82



1 MESA CENTRAL:

Capacidade: Para Complemento.

Comprimento: 0,60M.

Largura Total: 0,60M.

Alturas disponíveis: 4=0,64M / 5=0,71M /
6=0,76M.

Medida do Tampo: 0,60M de diâmetro.

Confecção Tampo: Em MDF 18mm com
reves�mento em laminado melamínico .

Bordas do Tampo: Em PVC �po “T” colorido

Confecção da Estrutura: Em tubo de
7/8"x1,06mm de aço carbono.

Pintura da Estrutura: Pintura eletrostá�ca a pó.
Cor a definir.

2 Puff Bola Super em Corino

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AS
ENTIDADES PREFERENCIAIS

Confeccionado em corino de alta resistência,
com costura tripla e cheio com pérolas de
isopor. Altura: 85 cm 
Largura: 85 cm 
Profundidade: 85 cm. Cor a definir.

U 44 160,99 7.083,56

3 Puff 03 lugares

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AS
ENTIDADES PREFERENCIAIS

Confeccionados em couro 100% sinté�co que é
impermeável e an�alérgico Medidas:2,00 X 1,10
Linhas: NYLON Acabamento: Costura reforçada
com ziper na base para manutenção do
enchimento. Com enchimento. Cor a definir

U 33 252,00 8.316,00

4
Notebook

 

ITEM COTA PRINCIPAL - 80%

Sistema Operacional: Linux,- Tela de 15,6ʺ
polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080
px.

- Placa Gráfica Dedicada de 4gb – DDR4

- Processador Inter Core i7 – 9750

- SSD 480gb

- HD 1 TB

- Memória Ram16gb DDR4

- Tecnologia de conexão: Bluetooth, Wi-fi, USB

- Padrão de conexão sem fio: 802.11 a/b/g/n/ac

- Número de portas USB 2.0: 2

- Número de portas USB 3.0: 1.

- Potencial em wa�s: 45 wa�_hours.

U 264 4.875,70 1.287.184,80

5
Notebook

 

ITEM COTA RESERVADA VINCULADA AO
ITEM 04 - 20%

Sistema Operacional: Linux,- Tela de 15,6ʺ
polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080
px.

- Placa Gráfica Dedicada de 4gb – DDR4

- Processador Inter Core i7 – 9750

- SSD 480gb

- HD 1 TB

- Memória Ram16gb DDR4

- Tecnologia de conexão: Bluetooth, Wi-fi, USB

- Padrão de conexão sem fio: 802.11 a/b/g/n/ac

- Número de portas USB 2.0: 2

- Número de portas USB 3.0: 1.

- Potencial em wa�s: 45 wa�_hours.

U 66 4.875,70 321.796,20

6 Kit Youtuber

 

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AS
ENTIDADES PREFERENCIAIS

Kit 11 219,90 2.418,90



 Conjunto de acessórios para produção de
conteúdos vídeos para mídias sociais.

Kit Microfone Lapela + Microfone Lapela
Microfone de Lapela + Iluminador Ring Light +
Tripé 2,10m + Acessórios:

Microfone de Lapela

Tripé de até 2,10m de Alcance para Celular,
Câmera ou Ring Light, Bolsa para Transporte de
Brinde, Anel Ring Light de Led 26cm, Encaixe
ar�culado, Suporte de Celular Para o Ring Light,
Mini Tripé para o Ring Light, Adaptador P2, Mini
Tripé Flexível.

7
Aparelho de Áudio
Conferência

 

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AS
ENTIDADES PREFERENCIAIS

IP Omnitouch OT4135IP Alcatel- Lucent

Caracterís�cas técnicas:

- Diâmetro: 240 mm

- Altura: 77mm

- Peso: 1kg

- Display: LCD, 128x64

- Teclado: Alfanumérico 0-9, *, Liga, Desliga,
Mute, espera, volume up, volume down, cinco
botões para navegação, contatos, e guia de
conferência

- Caracterís�cas do áudio

Tecnologia OmniSound 2.0 Wideband

Microfone Omnidirecional: até 30m para mais
de 10 pessoas na sala

- Viva-voz - Frequência: 200 Hz to 7000 Hz

- Volume: Max 90 db SPL 0.5 m

- Equalizador: So�, neutro, sharp

- Gravação - Entrada para cartão SD até 2 GB

- Alimentação - Power over Ethernet (PoE) (IEEE
802.3af) Class 3

- Fonte: 100 V AC to 240 V AC/13.5 V DC

- Conexões - Ethernet: RJ-45

- Microfone de expansão (1 pair)

- Network and provisioning - DHCP and sta�c IP

NTP and SNTP

- Ethernet: 10/100Base-TQoS support: IEEE
802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 TOS and DSCP
- So�ware upgrade: HTTP/HTTPS - Web-based
remote configura�on -Web-based diagnos�cs;
Provisionning: HTTP/HTTP

- Segurança - Auten�cação: Basic ordigest

Transporte: TLS and SRTP

U 11 1.527,28 16.800,08

8

Impressora Mul�funcional
- Tanque de Tinta
Colorida, WiFi Direct, USB,
Bivolt.

 

 

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AS
ENTIDADES PREFERENCIAIS

Série: Ecotank

Formato: tudo em um

- Altura: 17.9 cen�metros; Largura : 37.5
cen�metros

- Tipo de conexão: Wireless e Wi-Fi Direct

- Tecnologia de conexão: Wi-Fi

- Número de portas USB 2.0: 1

- Fonte de alimentação: AC/DC

- Peso do produto: 3.9 kg

- Dimensões do produto: 34.7 x 37.5 x 17.9 cm;
3.9 Quilogramas

Número do modelo: L3150 

U 22 1.240,90 27.299,80

9 Câmera Digital ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AS
ENTIDADES PREFERENCIAIS

U 11 1.655,30 18.208,30



 20.1mp, Zoom 35x, Filma HD, Foto Panorâmica

Caracterís�cas técnicas:

Tipo de Câmera: Câmera Digital

Monitor/Display: 3.0" - LCD TFT - ClearPhoto
LCD -460K dots

Resolução em Megapixels (MP): 20.1MP

Memória expansível por Cartões de Memória:
Sim

Cartões de Memória Compa�veis: SD

Sensor: Super HAD CCD

Zoom Óp�co: 35x

Zoom Digital: 70x

Lentes: Fixa

Velocidade do Obturador: iAuto (2" - 1/1,500) /
Program Auto (1" - 1/1,500) / Manual (30'' -
1/1,500). Alcance do foco: Distância Focal:
Imagens 16:9 - 27-954mm Imagens 4:3 - 25-
875mm Vídeo 16:9 - 30-1060mm Vídeo 4:3 - 28-
973mm. Abertura: F 3.0 (W) - 5.9 (T). Modos de
flash: Auto / On / Off / SlowSyncro / Flash
Estendido. Alcance do flash: ISO Auto: Aprox. 0.4
- Aprox. 6.8m. Alimentação: �po de bateria: 4
Pilhas AA. Recursos de vídeo: HD (1280 x 720
Fine) / HD (1280 x 720 Standard) / VGA (640 x
480). Recursos de áudio: N/A. Modos de cena:
Sim. 11 modos disponíveis. (Alta Sensibilidade /
Crepúsculo / Retrato Crepúsculo / Paisagem /
Foto Suave / Pele Suave / Praia / Neve / Fogos
de Ar��cio / Gourmet / Animal de Es�mação).
Dimensões aproximadas do produto - cm
(AxLxP): 8,9x12,7x 9,17cm.

10
Caixa de Som

 

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AS
ENTIDADES PREFERENCIAIS

2.0, 24W RMS

Potencia: 24Wa�s RMS (12Wx2)

Agudos: 1,2”.

Graves: 4”.

Proteção Magné�ca: Sim

S / N Ra�o: > 85 dB

Distorção: 0.5%

Frequência response: 75Hz ~ 18KHZ (+/-9dB)

Nível de Entrada: PC: 700mV ± 50mV AUX:
550mV ± 50mV

Bivolt

Impedância: 4ohm, - Medidas do produto
unitário: C 14.8 x P 19.8 x A 23.3 cm

U 33 594,15 19.606,95

11
Mesa Digitalizadora

 

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AS
ENTIDADES PREFERENCIAIS

Conexões: Cabo USB para micro USB sem PVC e
com plugue em forma de L (1,5 metro).Caneta:
Wacom Pen 4K (LP-1100K) Caneta sensível à
pressão sem fio e sem pilhas com um
compar�mento embu�do para a ponta da
caneta e removedor de ponta na extremidade.
Inclui 2 botões laterais personalizáveis e 4096
níveis de pressão (método patenteado de
ressonância eletromagné�ca)

Resolução: 2540 Ipi

Peso: Mesa: 230 gramas Caneta: 11,2 gramas

Dimensões do produto: Largura (20cm); Altura
(0,88cm);Profundidade (16cm).

U 33 503,23 16.606,59

12 Projetor 4.000 Lumens
SVGA

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AS
ENTIDADES PREFERENCIAIS

Imagem:

Resolução na�va: 800 x 600

U 22 2.998,00 65.956,00



Resolução Máxima: 1920 x 1200

Brilho do modo padrão: Até 4000 lm

Proporção na�va: 4:3

Proporção compa�vel: 16:9 / 4:3

Relação de contraste: 20.000: 1

Relação de arremesso: 1,94 a 2,16 (1295,40 mm
@ 2000 mm)

Zoom digital: 2x

Correção Keystone Ver�cal: -40 ° / + 40 °

Sincronização ver�cal máxima: 120 Hz

Sincronização horizontal máxima: 100 kHz

Sincronização ver�cal mínima: 24 Hz

Sincronização horizontal mínima: 15 kHz

Compa�vel com cores: 1,07 bilhões de cores (30
bits)

Lente de Projeção:

Abertura mínima da lente: F / 2.41

Abertura máxima da lente: F / 2.53

Distância Focal Mínima: 21,85 mm

Comprimento focal máximo: 24,01 mm

Tamanho mínimo da imagem diagonal: 584,20
mm

Tamanho Diagonal Máximo da Imagem: 7,62 m
(300 ")

Distância Mínima de Projeção: 1 m

Distância Máxima de Projeção: 11.80 m

Zoom ó�co: 1,1x

Luminária:

Tipo de lâmpada: OSRAM

Número de lâmpadas: 1

Potência da lâmpada: 220 W

Vida da lâmpada do modo normal: 6000 horas

Vida ú�l da lâmpada do modo econômico: 7000
horas

Vida ú�l da lâmpada do modo ExtremeEco:
10.000 horas

Interfaces / portas:

HDMI: sim

Número de portas USB: 1

USB: sim

Vídeo Composto: sim

Número de entradas VGA: 1

VGA In: sim

Número de saídas VGA: 1

Saída VGA: sim

Número de entradas de áudio: 1

Número de saídas de áudio: 1

Entrada de linha de áudio: sim

Saída de linha de áudio: sim

Número total de portas HDMI: 1

Informação técnica:

Sistema de Projeção: DLP

Método de Projeção: Teto / Frente / Traseiro /
Teto Traseiro

Compa�bilidade de Vídeo:

EDTV

HDTV

NTSC

AMIGO

SDTV



SECAM

Compa�bilidade de Computador:

Mac PC

PC Windows

Áudio:

Número de palestrantes: 1

Potência de saída do alto-falante: 3 W

Modo de saída do alto-falante: Mono

Descrição de energia:

Fonte de energia: 100 V AC ~ 240 V AC

Tensão de entrada: 120 V AC / 230 V AC

Consumo de energia operacional: 275 W

Caracterís�cas �sicas:

Temperatura: 0 ° C a 40 ° C

Umidade: 80% de umidade rela�va máxima

Peso (aproximado): 2,80 kg

Fator de forma:

Montável no teto

Diversos

Conteúdo da embalagem:

Projetor DLP X1126AH

Cabo de alimentação AC

Cabo VGA

Controle remoto

Bateria para controle remoto

Tampa da lente

2 anos de garan�a.

13
Tela de Projeção

 

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AS
ENTIDADES PREFERENCIAIS

100 Polegadas 16:9 Ma�e White Elétrica
Tensionada com Controle Remoto.

Super�cie de projeção em Ma�e White (branco
opaco) e verso em preto (blackout)

Estojo metálico em aço carbono, com resistente
pintura eletrostá�ca na cor preta- Diagonal
(polegadas): 100"

Área de Projeção: 2030mm x 1520mm

Voltagem: 220v

U 22 799,78 17.595,16

14 Impressora 3D

 

ITEM COTA PRINCIPAL - 80 %

Material do quadro: perfis de alumínio

Tecnologia de moldagem: FDM

Tamanho do écran sensível ao toque: 4.3
Polegada écran sensível

Tamanho da área de impressão: 250 x 250 x
400mm

Velocidade de impressão: 120-150 mm/s

Resolução de impressão: ± 0.1mm

Espessura da camada: 0.1mm-0.4mm

Diâmetro do bocal: 0.4mm

Temperatura do bico: máx. 260 ¿

Nivelamento: Manual

Filamento: pla/tpu/madeira/fibra de carbono,
etc.

Modo de impressão: impressão de cartão sd

Tensão de entrada: ac 115/230v, 4a

Tensão de saída: dc 24v, 2.1a

Potência máxima: 360w

Operação ui: chinês/inglês

U 18 4.635,67 83.442,06



Sistema operacional suportado: mac, linux,
win7/8/10

So�ware slicer: cura/repe�er-host/simplity3d

Formato de arquivo: stl, 3mf, amf, obj, gcode

Tamanho da máquina: 65 x 49.5 x 49.5cm.

15
Impressora 3D

 

ITEM COTA RESERVADA VINCULADA AO ITEM
14 - 20%

Material do quadro: perfis de alumínio

Tecnologia de moldagem: FDM

Tamanho do écran sensível ao toque: 4.3
Polegada écran sensível

Tamanho da área de impressão: 250 x 250 x
400mm

Velocidade de impressão: 120-150 mm/s

Resolução de impressão: ± 0.1mm

Espessura da camada: 0.1mm-0.4mm

Diâmetro do bocal: 0.4mm

Temperatura do bico: máx. 260 ¿

Nivelamento: Manual

Filamento: pla/tpu/madeira/fibra de carbono,
etc.

Modo de impressão: impressão de cartão sd

Tensão de entrada: ac 115/230v, 4a

Tensão de saída: dc 24v, 2.1a

Potência máxima: 360w

Operação ui: chinês/inglês

Sistema operacional suportado: mac, linux,
win7/8/10

So�ware slicer: cura/repe�er-host/simplity3d

Formato de arquivo: stl, 3mf, amf, obj, gcode

Tamanho da máquina: 65 x 49.5 x 49.5cm.

U 5 4.635,67 23.178,35

16 Kits de Robó�ca
(Controladoras)

 

 

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AS
ENTIDADES PREFERENCIAIS

01 - Placa Uno R3

01 - Cabo USB 30cm

01 - Adaptador de Bateria 9V

01 - Protoboard 400 Pontos

30 - Jumper Macho-Macho

10 - Jumper Macho-Femea

04 - Micro Servo 9g SG90 TowerPro

01 - Sensor de Distância Ultrassônico

01 - Sensor de Movimento Presença PIR

01 - Kit Braço Robó�co

01 - Kit Chassi 2 Rodas

02 - Módulo Seguidor de Linha TCRT5000

01 - Ponte H Dupla L298N

01 - Sensor de Temperatura NTC

01 - Sensor de Luz LDR

01 - Buzzer A�vo 5V

05 - LED Vermelho

05 - LED Amarelo

05 - LED Verde

15 - Resistor 330Ω

05 - Resistor 1KΩ

05 - Resistor 10Ω

04 - Diodo 1N4007

04 - Potenciômetro 10KΩ

04 - Capacitor Cerâmico 10nF

Kit 66 238,00 15.708,00



04 - Capacitor Cerâmico 100nF

02 - Capacitor Eletrolí�co 10uF

02 - Capacitor Eletrolí�co 100uF

05 - Chave Tac�l (Push-Bu�on)

17 Kit de Ferramentas
Elétricas

 

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AS
ENTIDADES PREFERENCIAIS

Furadeira Parafusadeira:

Mandril de 3/8\"

11 posições de torque.

Serra �co �co:

Permite a troca da Lâmina sem chave

Lixadeira de base triangular:

Compacta, permite operar em locais de di�cil
acesso.

Lanterna Led:

Com cabeça giratória 90°

50 lúmens.

Bateria 12V 2 em 1:

Alimenta as 4 ferramentas do combo e também
serve para carregar disposi�vos móveis
(celulares, tablets, câmeras fotográficas etc).

O Carregamento da bateria é feito via cabo Usb,
não possui carregador para tomada.

Especificações Técnicas:

Lixadeira de base triangular:

Velocidade (opm) 11.000

Serra �co �co:

Velocidade: 0 - 2.800

Comprimento do golpe: 5/8\" - 16mm

Lanterna Led:

cabeça rota�va: sim - 90°

Lúmen: 50

Furadeira Parafusadeira:

Velocidade: 0 - 550

Torque (Nm): 12,5

Torque: (Nm): 26

Mandril: 3/8\" - 10 mm

Luz led: sim.

O carregamento da bateria é feito via cabo Usb,
não possui carregador para tomada.

Itens Inclusos:

1 bateria 12V com saída Usb

3 folhas de lixas triangulares

1 bit fenda/phillips

1 lâmina de serra

1 cabo usb.

Jogo de Bits, Ponteiros e Brocas 40 Peças Mtx

Caracterís�cas da Ferramenta Jogo de brocas
para metal, bits (fenda, hexalobular, phillips,
pozidrive) e adaptador magné�co com 40 peças.

Ideal para trabalhos de manutenção em geral.

Dados Técnicos

Bits de 25 mm 24 pçs: N° 0, 1, 2 , 3 ; T8, 10 15,
20, 25, 27, 30, 40

Diâmetro das brocas: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4,
4.5, 4.8, 5, 5.5, 6mm.

Bits: Ph 0, PH1, PH2x5, PH3, SL4, SL5, SL6, PZ0,
PZ1, PZ2, PZ3, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30,
T40.

Brocas: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5,
5.5, 6mm.

Kit 33 1.350,00 44.550,00



Acompanha estojo.

18 Óculos de realidade
virtual

ITEM COTA PRINCIPAL - 80%

NVIDIA GTX 1050Ti / AMD Radeon RX 470 ou
placa de vídeo superior; CPU Intel i3-6100 /
AMD Ryzen 3 1200, FX4350 ou superior; 8 GB +
memória RAM. Compa�vel OS: deve ser
conectado por um cabo a um PC executando o
Microso� Windows 10. Conector necessário:
Porta USB 3.0. Áudio VR integrado: áudio
posicional integrado diretamente no fone de
ouvido. Ó�ca aprimorada: lentes de úl�ma
geração e uma tela mais ní�da para fornecer
cores brilhantes e vivas e efeito de porta de tela
reduzido, elimina a necessidade de sensores
externos para converter movimentos em
realidade virtual. Recursos da plataforma: Home
é o seu espaço para criar, personalizar e convidar
amigos para passarem algum tempo juntos. Com
o Dash, seus aplica�vos e a área de trabalho do
PC estão ao seu alcance onde quer que você vá
em RV. Design ergonômico. Possui uma roda de
ajuste que fixa o headset com um giro rápido.
Biblioteca de jogos VR:

Embalagem: 01x Oculus Ri� S PC-Powered VR
Gaming Headset; 02x Controles Lado direito e
Lado esquerdo; 01x Adaptador Mdp-dp; 02x
Pilhas AA; 01x Manual do Proprietário.

U 18 5.435,59 97.840,62

19 Óculos de realidade virtual

ITEM COTA RESERVADA VINCULADA AO ITEM
18 - 20%

NVIDIA GTX 1050Ti / AMD Radeon RX 470 ou
placa de vídeo superior; CPU Intel i3-6100 /
AMD Ryzen 3 1200, FX4350 ou superior; 8 GB +
memória RAM. Compa�vel OS: deve ser
conectado por um cabo a um PC executando o
Microso� Windows 10. Conector necessário:
Porta USB 3.0. Áudio VR integrado: áudio
posicional integrado diretamente no fone de
ouvido. Ó�ca aprimorada: lentes de úl�ma
geração e uma tela mais ní�da para fornecer
cores brilhantes e vivas e efeito de porta de tela
reduzido, elimina a necessidade de sensores
externos para converter movimentos em
realidade virtual. Recursos da plataforma: Home
é o seu espaço para criar, personalizar e convidar
amigos para passarem algum tempo juntos. Com
o Dash, seus aplica�vos e a área de trabalho do
PC estão ao seu alcance onde quer que você vá
em RV. Design ergonômico. Possui uma roda de
ajuste que fixa o headset com um giro rápido.
Biblioteca de jogos VR:

Embalagem: 01x Oculus Ri� S PC-Powered VR
Gaming Headset; 02x Controles Lado direito e
Lado esquerdo; 01x Adaptador Mdp-dp; 02x
Pilhas AA; 01x Manual do Proprietário.

U 5 5.435,59 27.177,95

20

Mesa quadrada
60(comprimento) x
60(profundidade) x
77(altura) cm.

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AS
ENTIDADES PREFERENCIAIS 
Tampo 18MM de MDF com acabamento
laqueado, brilho fosco. Borda do tampo
chanfrada, estrutura em madeira maciça, com
acabamento encerado, fosco, sapatas
niveladoras. cores variadas.

U 55 420,00 23.100,00

TOTAL R$ 2.169.801,14

 

 

ANEXO II AO EDITAL

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

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 acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Pregão Eletrônico n.º 7/2022-SUAG/SEE-
DF, dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respec�vos Anexos.

Nossa cotação para entrega dos materiais e/ou equipamentos são conforme abaixo:

 

ITEM QTDE UNID ESPECIFICAÇÃO MARCA        E MODELO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

       

 

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

O prazo para entrega dos materiais (e/ou equipamentos) 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 item 9 do termo de referencia - Anexo I do edital.

Declaro que entregarei o(s) material(s) [OU equipamento(s) e/ou peça(s)] comprovadamente novo (s) e sem uso, uma vez que não será(ão)
aceito(s) material(is) / equipamento(s) ou peça(s) recondicionado(s), reu�lizado(s) ou reformado(s). (CONFORME O CASO)

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

DECLARAMOS   AINDA   QUE,     ATENDEMOS    OS     CRITÉRIOS     DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  previstos no art. 7º da Lei distrital nº
4.770/2012, em especial que produz/comercializa bens:

a) cons�tuídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –ABNT;

b) que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c) que   não    contém   substâncias    perigosas    acima    dos   padrões tecnicamente recomendados por organismos nacionais ou
internacionais;

d) acondicionados em embalagem adequada, feita com a u�lização de material reciclável, com o menor volume possível;

e) que funcionem com baixo consumo de energia ou de água;

f) que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, signifiquem economia no consumo de
recursos naturais;

g) que possuam cer�ficado emi�do pelos órgãos ambientais;

h) que possuam cer�ficação de procedência de produtos.

 

Brasília-DF ,XX de XXX de  2022.

XXX

Assinatura e Iden�ficação do Representante legal da Licitante

 

ANEXO II - DO EDITAL 

MODELO MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO SUBITEM 7.3 DO EDITAL

(QUANDO NÃO HÁ VENCEDOR DA COTA RESERVADA)

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

 

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 acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Pregão Eletrônico n.º 7/2022-SUAG/SEE-
DF, dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respec�vos Anexos.

Nossa cotação para entrega dos materiais são conforme abaixo:

 

ITEM QTDE QTDE TOTAL UNID ESPECIFICAÇÃO MARCA       E
MODELO

 

Item da Cota
Principal

 

 Quantidade do item da Cota Principal:
___

Quantidade do Item da Cota
Reservada :____

(Somatório da Quantidade do Item Principal +
Quantidade da Cota Reservada)    

 



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

O prazo para entrega dos materiais (e/ou equipamentos) 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 item 9 do termo de referência Anexo I do edital.

Declaro que entregarei o(s) material(s) [OU equipamento(s) e/ou peça(s)] comprovadamente novo (s) e sem uso, uma vez que não será(ão)
aceito(s) material(is) / equipamento(s) ou peça(s) recondicionado(s), reu�lizado(s) ou reformado(s). (CONFORME O CASO)

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.

DECLARAMOS   AINDA   QUE,     ATENDEMOS    OS     CRITÉRIOS     DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  previstos no art. 7º da Lei distrital nº
4.770/2012, em especial que produz/comercializa bens:

i) cons�tuídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –ABNT;

j) que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

k) que   não    contém   substâncias    perigosas    acima    dos   padrões tecnicamente recomendados por organismos nacionais ou
internacionais;

l) acondicionados em embalagem adequada, feita com a u�lização de material reciclável, com o menor volume possível;

m) que funcionem com baixo consumo de energia ou de água;

n) que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, signifiquem economia no consumo de
recursos naturais;

o) que possuam cer�ficado emi�do pelos órgãos ambientais;

p) que possuam cer�ficação de procedência de produtos.

 

Brasília,         de      de 2022.

Assinatura e Iden�ficação do Representante legal da Licitante

 

 

ANEXO III DO EDITAL 

 DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860/2019

Pregão Eletrônico SRP nº 7/2022

PROCESSO Nº 00080-00084997/2021-97

 A pessoa Física ou jurídica (NOME, CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL), por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas
vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93, e no art. 1º do Decreto 39.860/2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

 

Brasília,         de      de 2022.

   

___________________________

Assinatura e Iden�ficação do Representante legal da Licitante

 

ANEXO IV DO EDITAL 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal, doravante denominado (SEE-DF), inscrito no CNPJ sob o nº
00.394.676/0001-07, representado neste ato representado pelo XX, portador do RG n.º XXXX e do CPF n.º XXXX, (CARGO QUE OCUPA), nos termos da Lei nº
10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto distrital nº 40.205/2019, do Decreto distrital nº 39.103/2018, aplicando-se subsidiariamente as
normas constantes da Lei nº 8.666/1993 e suas modificações de acordo com o Pregão Eletrônico nº XX/20XX, conforme consta no Processo SEI nº
XXXX, RESOLVE  registrar  o(s)  preço(s) oferecido(s) pela(s) empresa(s) , CNPJ nº XXXX, obje�vando a aquisição de produtos pela Secretaria de Estado de
 Educação do Distrito Federal, conforme especificações técnicas, quan�dades es�madas e as condições de fornecimento constantes no Termo de Referência,
atendidas as cláusulas e condições abaixo:

 

1. DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de XX, especificado(s) no(s)item(ns)

 XX do  XX Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão nº XX/20XX (prot. XX), que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora (prot. XX), independentemente de transcrição.

1.2. A Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal não está obrigado a firmar contratações oriundas da presente ARP, nem mesmo nas
quan�dades indicadas no Item 2, podendo a Administração promover a aquisição em quan�dades de acordo com suas necessidades.

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quan�dade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que
seguem:

 



PROCESSO Nº XXXX PREGÃO ELETRÔNICO nº 7/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº XX/2022

EMPRESA: XX CNPJ: XX

INSCRIÇÃO:XX BANCO: XX AGÊNCIA: XX CONTA:XX

TELEFONE: XX ENDEREÇO: XX

PRESIDENTE:XX RG:XX CPF:XX

               

ITEM QTDE UNID ESPECIFICAÇÃO MARCA        E MODELO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

       

 

3. ÓRGÃO(S) / ENTE(S)PARTICIPANTE(S):

3.1. Não há órgãos par�cipantes 

4. VALIDADE DA ATA:

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, contados a par�r da publicação em DODF, não podendo ser prorrogada.

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO:

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra�cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es), observados os termos do Decreto do Distrito Federal nº 39.103/2018.

5.2. Caso seja constatado que o preço registrado na Ata é superior à média dos preços de mercado, o gerenciador solicitará ao(s) fornecedor(es), mediante
comunicação formal, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos no subitem anterior.

5.3. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido e o gerenciador da Ata convocará os demais fornecedores do
cadastro reserva, caso existam, visando igual oportunidade de negociação.

5.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a SSREP/DICOA poderá:

5.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade, se
confirmada a veracidade dos mo�vos e comprovantes apresentados; e

5.4.2. Convocar os demais fornecedores do cadastro reserva, caso existam, visando igual oportunidade de negociação.

5.5. Não havendo êxito nas negociações a Administração deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção
da contratação mais vantajosa.

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.6.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.6.2. Não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem jus�fica�va aceitável;

5.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra�cados no mercado; ou

5.6.4 Sofrer sanção administra�va cunho efeito torne-o proibido de celebrar Contrato administra�vo com o Distrito Federal ou a Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal.

 

6. DA UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃOS OU ENTES NÃO PARTICIPANTES:

 6.1 Não será permi�da a adesão à Ata por órgãos não par�cipantes do SRP conforme disposto no item 20.2 do Termo de Referência.

 

7. DOS ACRÉSCIMOS QUANTITATIVOS:

7.1. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666/1993 (art. 12, § 1º, do Decreto distrital nº 39.103/2018).

 

8. DO CONTRATO:

8.1. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços (ARP), a(s) empresa(s) beneficiária(s) poderá(ão) ser convocada(s) para assinar o termo de
Contrato, ou re�rar documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento do Termo de Convocação.

8.2. Os Contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 (art. 12, § 3º, do
Decreto distrital nº 39.103/2018).

8.3. Aplica-se aos Contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/1993, com suas respec�vas
alterações posteriores, no que couber.

 

9. DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO:

9.1. O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos e condições previstas no Termo de Referência (Anexo  I ao Edital) no XXX (citar o local de entrega dos
bens registrados, com o respec�vo endereço).

9.2. A entrega deverá ocorrer em dia de expediente da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos horários compreendidos entre (08h00 às 12h00
e 14h00 às 18h00).

9.3. O objeto requisitado deve ser entregue no prazo máximo de (XX), conforme previsto no Termo de Referência que segue como Anexo I ao Edital de PE nº /20
(prot.).



9.4. O objeto desta licitação será recebido, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, na forma do art. 73 da Lei nº 8.666/1993.

 

10. DO PAGAMENTO:

10.1. 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 XX(XX)dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

10.2. Os pagamentos, pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de valores iguais ou superiores a R$5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos
exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB (Decreto distrital nº 32.767, de 17 de
fevereiro de 2011),exceto:

10.2.1 Os pagamentos à empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

10.2.2. Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou Contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser
movimentados em ins�tuições bancárias indicadas nos respec�vos documentos;

10.2.3. Os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou representações no DF e que venceram processo licitatório
no âmbito deste ente federado. [RETIRAR AS SUBCLAUSULAS 10.2 E 10.2.1 A 10.2.3 SE A RESERVA ORÇAMENTÁRIA INDICAR RECURSOS FEDERAIS – FUNDO
CONSTITUCIONAL (FCDF). ATENÇÃO: DEVE SER MANTIDA A REDAÇÃO SE O ORÇAMENTO FOR DISTRITAL]

 

11. DAS PENALIDADES:

11.1. O descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições da presente Ata de Registro de Preços e do Contrato dela decorrente, em face do disposto no art.
49 do Decreto Federal nº 10.024/2019 e nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993, ensejará a aplicação de penalidade que obedecerá às normas
estabelecidas no Decreto distrital nº 26.851/2006 e alterações posteriores.

 

12. DAS REQUISIÇÕES:

12.1. As contratações do objeto da presente ARP serão solicitadas pelas diversas Unidades da Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF e
pelos órgãos/entes par�cipantes e autorizadas, caso a caso, pelo Presidente da Comissão de Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços da SEEDF.

 

13. DAS ALTERAÇÕES NA ARP:

13.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo adi�vo à presente Ata de Registro de Preços.

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

14.1. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos Licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do
Licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços.

 

Brasília – DF,XX de XX  de 2022.

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

[autoridade da SEE competente para assinar a Ata de Registro de Preço]

 

________________________________________________

[Razão social da empresa] 
Representante legal: [nome completo] 

CI: [número e órgão emissor] 
CPF: [número] 

Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social] 

 

ANEXO V DO EDITAL 

 MINUTA DO CONTRATO

TERMO PADRÃO 08/2002

 

Contrato para Aquisição de Bens pelo Distrito Federal nº ___/___ - ___, nos termos do Padrão nº 08/2002.
Processo nº __________________.

Cláusula Primeira – Das Partes

1.1. O Distrito Federal, por meio de ______________, representado por _________________, na qualidade de _____________, com delegação de
competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e ________________, doravante denominada
Contratada, CNPJ nº ________________, com sede em _________, representada por ______________, na qualidade de ______________.

Cláusula Segunda – Do Procedimento

2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº ______ (fls. ______), da Proposta de fls. _____ e da Lei nº 8.666 21.06.93, da Lei
10.520/2002 e do Decreto Federal 10.024/2019.

Cláusula Terceira – Do Objeto

3.1. O Contrato tem por objeto a aquisição de ____________, consoante especifica o Edital de _________ nº __________ (fls. ____) e a Proposta de fls.
______, que passam a integrar o presente Termo.

Cláusula Quarta – Da Forma de Fornecimento

4.1. A entrega do objeto processar-se-á de forma parcelada, conforme especificação con�da no Edital de _______ nº ___ (fls. ___) e na Proposta de fls. ___,
facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente jus�ficada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente para celebrar o Contrato.



Cláusula Quinta – Do Valor

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

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária

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

I – Unidade Orçamentária:

II – Programa de Trabalho:

III – Natureza da Despesa:

IV – Fonte de Recursos:

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

Cláusula Sé�ma – Do Pagamento

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

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

7.2.1. Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente
atualizado (Lei n.º 8.036/90);

7.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta Nega�va de Débitos rela�vos aos Tributos Federais,
inclusive contribuições previdenciárias, e à Dívida A�va da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do
Brasil (Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/2014);

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

7.2.4.  cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas (CNDT), em plena validade, que poderá ser ob�da no site www.tst.jus.br/cer�dao.

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

8.1. O contrato terá vigência de ______ meses, a contar da data de sua assinatura até __/__/__. (conforme o caso no prazo de vigência deverá abranger o
prazo de garan�a)

8.1.1. Observado o interregno mínimo de um ano, a par�r da data limite para apresentação da proposta, o Contrato celebrado poderá ter seus
valores anualmente reajustados, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Cláusula Nona – Da garan�a

9.1. A garan�a ou assistência técnica do bem está especificada em Termo de Garan�a, anexo a este Contrato.

9.2. Não será exigida garan�a contratual, visto que se trata de contrato de aquisição de bens, conforme subitem 19.5 do Termo de Referência.

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal

10.1 Proporcionar as condições suficientes e necessárias para que a empresa CONTRATADA possa executar o fornecimento, dentro das normas
contratuais.

10.2 Prestar as informações e os esclarecimentos per�nentes que venham a ser solicitados pelos empregadores da empresa CONTRATADA ou por
seus prepostos.

10.3 Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar as condições de fornecimento.

10.4 Exercer a fiscalização e supervisão no fornecimento, por servidores designados, podendo sustar ou recusar, com a devida jus�fica�va,
qualquer produto que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas constantes na proposta da CONTRATADA.

10.5 Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no fornecimento dos materiais.

10.6 Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos neste Termo de Referência, solicitando à CONTRATADA as subs�tuições que
se verificarem necessárias.

10.7 Receber os materiais pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com este Termo de Referência.

10.8 Atestar a Nota Fiscal/Fatura após o fornecimento dos materiais constantes deste Termo de Referência, se constatada a conformidade com as
especificações e padrões de qualidade exigidos.

10.9 Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da empresa CONTRATADA dentro dos prazos preestabelecidos conforme normas de
Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal.

10.10 Aplicar à CONTRATADA as sanções administra�vas cabíveis.

10.11 No�ficar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

10.12 Acompanhar a des�nação dos materiais objeto deste Termo de Referência.

10.13 Entregar aos Gestores das Unidades Escolares Ofertantes, após o recebimento pela Gerência de Almoxarifado da SEEDF, com a transferência
do patrimônio para a referida Unidade,  sendo divididos entre as  11 (onze) Unidades Escolares.

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

11.1  Cumprir fielmente o ajustado e efetuar a entrega dos materiais nas condições, no prazo e no local indicado pela SEEDF, com estrita
observância das especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respec�va nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as
indicações da marca, fabricante, modelo, �po, procedência e prazo de garan�a.

11.2 Entregar todos os materiais constantes deste Termo de Referência embalados adequadamente.

11.3 Responsabilizar-se pelo fornecimento e entrega dos materiais em perfeitas condições de uso, respondendo civil e criminalmente por todos os
danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas a�vidades, vier a, direta ou indiretamente,
causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendido
pela CONTRATANTE. 

11.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos do produto, de acordo com os ar�gos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990).

11.5 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da SEEDF, solicitar a subs�tuição, o reparo, a correção, ou a
reconstrução, às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o produto com avarias ou defeitos, sem custo adicional para a CONTRATANTE.

http://www.tst.jus.br/certidao


11.6 Atender prontamente a quaisquer exigências da SEEDF, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência.

11.7 Comunicar à SEEDF, com antecedência mínima de até 05 (cinco) dias úteis da data da entrega, os mo�vos que impossibilitem o cumprimento
do prazo previsto, com a devida comprovação.

11.8 Manter-se, durante toda a execução do fornecimento em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

11.9 Não transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas.

11.10 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamento de pessoal, prestação de garan�a e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do fornecimento.

11.11 Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do fornecimento,
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou con�nência.

11.12 No caso de inexecução total ou parcial do Contrato, serão aplicadas as penalidades previstas na legislação vigente.

11.13 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.

11.14 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando
em ocorrência da espécie, forem ví�mas os seus empregados durante a execução do fornecimento, ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE.

11.15 Acatar as orientações do executor do Contrato ou do seu subs�tuto legal, se for o caso, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização e
supervisão, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

11.16 Indicar um preposto/representante a quem a fiscalização se reportará de forma ágil, bem como organizar e coordenar as a�vidades sob a
responsabilidade da CONTRATADA.

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual

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

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

12.3. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste contrato.

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades

13.1. O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital consoante
disciplina Decreto nº 26.851/2006, a seguir transcritas, descontada da garan�a oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da
Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

13.1.1 A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não cumprimento das normas previstas neste edital e dos contratos
dele decorrente, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e do art. 7º da Lei 10.520/2002, serão obedecidos no âmbito da
Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no referido Decreto e con�do no
Anexo VI deste edital.

Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão Amigável

14.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente em comum acordo, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a
Administração e não haja mo�vo para rescisão unilateral do ajuste, 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.

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão

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

15.2. Fica proibida o uso de mão de obra infan�l, sob pena de rescisão do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública

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

Cláusula Décima Sé�ma – Do Executor

17.1. O Distrito Federal, por meio de ______________, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de
Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro

18.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia ú�l do mês
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela
SEE/DF.

Cláusula Décima Nona – Do Foro

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

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

I - incen�ve a violência;

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

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

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

V - seja homofóbico, racista e sexista;

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



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

19.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção coordenada pela Controladoria Geral do
Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital n.º 34.031/2012). 

 

Brasília, _____ de ___________ de 2022.

 

Pelo Distrito Federal: _______________________

Pela Contratada: _________________________

Testemunhas:

1. ____________________

Matricula:

2. ____________________

Matricula:

 

ANEXO VI DO EDITAL 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

 

..............................................., inscrita no CNPJ nº..............................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.
(a)........................................., portador(a) da Carteira de Iden�dade nº............................e o CPF nº................................., DECLARA, para fins legais, sob as penas
da lei,  de que atende aos requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.248/1991 e nos incisos I ou II ou III do ar�go 5º do Decreto Federal nº 7.174/2010, e
ainda, se for o caso, que atende aos requisitos legais para a qualificação com microempresa ou empresa de pequeno porte.

 

________________________________________________

Representante Legal

 

ANEXO VII DO EDITAL 

DAS PENALIDADES

 

DECRETO 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 10.520, de 17 de
julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO I

Disposições Preliminares

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

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

SEÇÃO II

Das Espécies de Sanções Administra�vas

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

I - advertência;

II – multa;

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

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

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

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

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

SUBSEÇÃO I

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm#art3


Da Advertência

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

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

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

SUBSEÇÃO II

Da Multa

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

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; (Redação dada pelo Decreto 35.831, de 19/09/2014 , 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 (Redação dada pelo
Decreto 35.831, de 19/09/2014 , 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. (Redação dada pelo Decreto 35.831, de 19/09/2014 , 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 193 e será executada após regular processo
administra�vo, oferecido ao contratado a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da no�ficação, nos termos
do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666, de 1993, observada a seguinte ordem:

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

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

III - mediante procedimento administra�vo ou judicial de execução.

§ 2º Sempre que a multa ultrapassar os créditos do contratado e/ou garan�as, o seu valor será atualizado, a par�r da data da aplicação da penalidade, pela
variação do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas.

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

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

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

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

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

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

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

(Acrescentado o art. 4-a pelo decreto nº 36.974, de 11/12/15 – dodf de 14/12/15).

Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações previstas na Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010, nos seguintes
percentuais:

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

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

III - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido
pela Administração;

IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o que for menor, em caso
de rescisão contratual;

V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o que for menor, pelo
descumprimento de qualquer cláusula do contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II.

SUBSEÇÃO III

Da Suspensão

Art. 5° A suspensão é a sanção que suspende temporariamente a par�cipação de contratado em licitações e o impede de contratar com a Administração, e, se
aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral do adjudicado e/ou contratado, no Cadastro de Fornecedores
do Distrito Federal, ins�tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, com a suspensão inscrita no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi�da pela Subsecretaria de Compras e Licitações, ou pelo órgão integrante do Sistema
de Registro de Preços, a empresa permanecer inadimplente;

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, ou pregão para inclusão no Sistema de Registro de
Preços, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma
provisória, ou, em original ou cópia auten�cada, de forma defini�va;

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=36974&txtAno=2015&txtTipo=6&txtParte=.


III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato,
ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

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

b) tenha pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

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

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

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

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

§ 2° A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e produzirá os seguintes efeitos:

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

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

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

SUBSEÇÃO IV

Da Declaração de Inidoneidade

Art. 6° A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado de Educação, à vista dos mo�vos informados pelo Subsecretaria de Administração
Geral.

§ 1° A declaração de inidoneidade prevista neste ar�go permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo�vos que determinaram a punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo de até dois anos de sancionamento.

§ 2° A declaração de inidoneidade e/ou sua ex�nção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os
órgãos/en�dades subordinadas ou vinculadas ao Poder Execu�vo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666,
de 1993.

CAPÍTULO II

DAS DEMAIS PENALIDADES

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

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

II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto III - aplicam-se a este ar�go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto.

Art. 8° As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais
nos 8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002:

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

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

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

CAPÍTULO III

DO DIREITO DE DEFESA

Art. 9° É facultado ao interessado interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, a contar da ciência da respec�va no�ficação.

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

§ 2° Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecu�vos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrário; só se iniciam e vencem os prazos referidos neste ar�go em dia de expediente no órgão ou na en�dade.

§ 3° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho
mo�vado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada;

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

§ 4° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua
imediata divulgação no sí�o www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e
Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal – e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação man�dos por órgãos ou en�dades da
Administração Pública do Distrito Federal.

§ 5o Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos arts. 3º e 4º deste decreto, as
quais se formalizam por meio de simples apos�lamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993.



CAPÍTULO IV

DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

Art. 10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

Parágrafo único. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.

CAPÍTULO V

DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS

Art. 11. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este Decreto, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das
perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, incluir os percentuais rela�vos a multas, e as propostas comerciais
deverão mencionar expressamente a concordância do proponente aos seus termos.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 30 de maio de 2006.

118º da República e 47º de Brasília

MARIA DE LOURDES ABADIA

 

 

 

 

Diretoria de Licitações /DILIC/ULIC/SUAG/SEC-DF
SBN Quadra 02 Bloco C - Edi�cio Phenícia - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020,

Telefone(s): (61) 3901-2319

Documento assinado eletronicamente por RENÍ DE PAULA FERNANDES - Matr.0248496-X,
Diretor(a) de Deflagração das Licitações, em 21/02/2022, às 16:20, 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= 80472262 código CRC= 003C79C3.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SBN Quadra 02 Bloco C - Edi�cio Phenícia - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 - DF

 

00080-00084997/2021-97 Doc. SEI/GDF 80472262


