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TERMO DE REFERÊNCIA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TENDAS

 

 

1. DO OBJETO

1.1. Cons�tui objeto deste Termo de Referência a pretensa aquisição de tendas piramidais de
6,0 x 6,0 metros para atender a demanda da Escola da Natureza de Brasília da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal.

 

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PESQUISA DE PREÇOS

2.1. As especificações técnicas dos itens a serem adquiridos e a planilha de custos estão
con�das no Anexo I deste Termo de Referência e não estabelecem caracterís�cas de marcas ou produtos
específicos que possam restringir a compe��vidade do certame.

 

3. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO E QUANTITATIVO

3.1. A Escola da Natureza foi criada em 1996 pelo Conselho de Educação do DF, para atender os
estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal em oficinas de Educação Ambiental. Foi
reconhecida como Centro de Referência em Educação Ambiental pela portaria 428, de 04 de outubro de
2017, que ins�tuiu a Polí�ca de Educação Ambiental da SEEDF. Tem como obje�vo geral “promover a
Educação Ambiental em ar�culação com as Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal, a par�r das Polí�cas Públicas de Educação Integral e Educação Ambiental propostas pela SEEDF.

3.2. Ao longo de sua história, o jardim da Escola da Natureza foi construído e se tornou uma
vitrine agroecológica, que possibilita a compreensão dos ciclos da natureza e a conexão dos seres vivos
com todos os elementos, dentro de ambientes que expressam e demonstram novas tecnologias, como:
agrofloresta, banheiro seco, canteiros de plantas medicinais e PANC’s, viveiro, estufa, minhocário, tanque
de captação da água da chuva, pomar agroflorestal e bacia de evapotranspiração.

3.3. A Escola da Natureza é Centro de Referência em Educação Ambiental da Secretaria de
Estado de Educação e neste ano le�vo recebe mensalmente 732 (setecentos e trinta e dois) estudantes
da rede pública, em seu espaço, para o desenvolvimento de a�vidades de Educação Ambiental. A Escola
possui uma área verde que foi concebida como espaço pedagógico de sensibilização e formação em
Educação Ambiental. A aulas, nesse ambiente, incluem vivências integradas com a natureza por
intermédio de trilhas ecológicas, prá�cas de “Banhos de floresta”, criação de hortas orgânicas,
compostagem, plan�o de mudas, reuso de materiais recicláveis e a�vidades de permacultura.

3.4. Considerando que as aulas de educação ambiental são realizadas com frequência na área
verde, a necessidade de tendas abertas, amplia as possibilidades de  realização de oficinas. As tendas,
além de acomodar os estudantes, irão proporcionar maior conforto, evitando assim a exposição deles ao
sol e à chuva.

3.5. A promoção de ações na perspec�va de universalização do acesso e permanência dos
estudantes, de forma a atender a meta 3 do Plano Nacional de Educação – PNE, Lei N° 13.005/201



3.6. O material a ser adquirido corrobora com o interesse público e com o propósito desta
Secretaria de Estado de Educação em implantar uma concepção de Educação Integral que compreenda a
ampliação de tempos e espaços, sobretudo, com oportunidades educacionais, por meio da realização de
a�vidades que possam favorecer a aprendizagem, bem como desenvolver as competências inerentes ao
desenvolvimento da cidadania” (DISTRITO FEDERAL, DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, 2018, p. 9).

3.7. Ressalta-se, ainda, que a pretensa aquisição corrobora com o interesse público e reforça o
compromisso da SEEDF junto à sociedade quando apresenta a�vidades extraclasse consubstanciada e
planejada para o estudante, na organização de uma prá�ca pedagógica que viabiliza a criação de um
ambiente colabora�vo, par�cipa�vo e tecnológico entre os envolvidos.

3.8. A aquisição dos materiais presentes neste Termo de Referência jus�fica-se pela necessária
u�lização destes na ro�na da Unidade Escolar uma vez que trará um espaço de convivência entre os
estudantes e professores, bem como o uso para exposições e aulas externas às paredes das salas de aula.
Essas tendas, em lugares estratégicos de um espaço, é uma maneira simples e rápida de agrupar os
estudantes, facilitando a integração tanto de espaços externos às estruturas de alvenaria da Unidade
Escolar, como para prolongá-las, atendendo assim, sejam aulas, exposições e eventos nos cerca de 5000
m² de área da Unidade Escolar.

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. O objeto desta licitação se enquadra nos termos do parágrafo único, do Art. 1º, da Lei nº.
10.520/2002, acolhida no Distrito Federal pelo Decreto nº. 23.460/2002, por se tratar de sistema de bem
comum, com caracterís�cas e especificações usuais de mercado e pelo Art. 3º II do Decreto nº 10.024, de
10 de setembro de 2019, recepcionado no Distrito Federal pelo Decreto 40.205 de 30 de outubro de
2019, por possuir padrões de desempenho e caracterís�cas gerais e específicas, usualmente encontradas
no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão.  
 

5. DA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

5.1. Não foi elaborado Estudo Técnico Preliminar, cuja exigência encontra-se prevista no art. 8º,
I, e art. 14, I e II, do Decreto Federal nº 10.024/2019, posto que consta no Parecer Jurídico nº 274/2020 -
PGCONS/PGDF a informação de que, pela menor complexidade do objeto, a elaboração do ETP seja
dispensável.

 

6. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

6.1. O presente certame se processará por meio do Pregão Eletrônico e obedecerá,
integralmente,  a, Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.024/2019,
acolhido no Distrito Federal pelo Decreto nº 40.205/2019, e alterações posteriores, bem como 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, Lei Distrital nº 2.340/1999, Decreto Distrital nº
8.538/2015, alterado pelo Decreto nº 10273/2020, Decreto Distrital nº 26.851/2006, alterado pelo
Decreto nº 36.974/15, e Decreto Distrital nº 36.520/2015, e legislação correlata, bem como as condições
estabelecidas no edital do pregão eletrônico e seus anexos.

 

7. DO PÚBLICO-BENEFICIÁRIO

7.1. O público-alvo são os estudantes e profissionais de educação que atuam e u�lizam a
Unidade Escolar.

 

8. DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

8.1. Os quan�ta�vos constantes no Anexo I deste Termo de Referência foram es�mados
considerando a necessidade da unidade escolar, sobre o quan�ta�vo suficiente para atender às suas



demandas. O cálculo se baseou no quan�ta�vo de estudantes matriculados e no planejamento da
unidade escolar para o uso do material.

 

9. DA GARANTIA DOS MATERIAIS

9.1. A empresa deverá oferecer garan�a para os objetos de no mínimo 12 (doze) meses, contra
defeitos de matéria prima e/ou fabricação, contados do recebimento defini�vo, sem qualquer ônus
adicional para a SEEDF.

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

9.3. A assistência técnica abrangerá eventuais defeitos a serem apresentados nos
equipamentos durante o período de garan�a, sendo que os atendimentos de assistência deverão ser
local, prestados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a par�r do instante do registro da
solicitação feita pela Administração, por telefone ou e-mail.

9.4. O ônus de correção de defeitos apresentados pelos materiais ou subs�tuição destes será
exclusivamente da contratada.

9.5. É obrigação da contratada a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garan�a
do objeto, tendo em vista o direito assegurado à Administração pelo art. 69 da Lei nº 8.666/93 e o art. 12
da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

9.6. No caso do material apresentar defeito e, consequentemente ser subs�tuído, a garan�a
será contada a par�r da nova data de entrega.

9.7. 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 7 (sete) dias úteis a par�r do contato feito pelo executor do Contrato com a
CONTRATADA.

9.8. Incumbe à CONTRATADA o ônus da prova da origem do defeito.

 

10. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

10.1. A CONTRATADA deverá fazer a entrega do objeto na Unidade III da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal, Gerência de Almoxarifado, situada no SIA SAP Lote E, CEP 71.215-000 –
Brasília/DF, telefones (61)3901-3097 e 3901-3538, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no horário
de 08:00 às 11:30 e de 13:00 às 16:30.

10.2. O prazo máximo para entrega dos materiais será de 15 (quinze) dias corridos, contados a
par�r do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.

10.3. O objeto deverá ser entregue acompanhado das respec�vas Notas Fiscais dentro dos
padrões e caracterís�cas estabelecidos no Contrato, se for o caso, ou na Nota de Empenho e em
conformidade com a legislação vigente.

 

11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. 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.

11.2. Observado o disposto nos ar�gos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento dos Materiais,
objeto deste Termo de Referência, será realizado da seguinte forma:



11.3. O material será recebido provisoriamente,  assim que efetuada a entrega, para efeito de
posterior verificação da conformidade com as especificações técnicas e quan�dades descritas no Anexo I
deste Termo de Referência, pela Comissão de Recebimento de Material – Gerência de Almoxarifado,
desta Secretaria de Estado de Educação.

11.4. O recebimento será feito mediante Termo de Recebimento Provisório, com vistas a se
prover a guarda do objeto até a posterior verificação de sua conformidade com as especificações exigidas
pelo órgão. Este recebimento poderá ser dispensado nas situações previstas no Art. 74 da Lei 8666/1993.

11.5. O recebimento provisório será comprovado por Nota Fiscal de Simples Remessa ou
documento equivalente, depois de sa�sfeitas as seguintes condições:

11.5.1. Confirmação da especificação dos materiais.

11.5.2. Entrega realizada nas quan�dades contratadas.

11.5.3. Materiais devidamente embalados e iden�ficados.

11.5.4. Verificação �sica para constatar irregularidade dos materiais.

11.6. O material será recebido defini�vamente,  até 05 (cinco) dias úteis da entrega, mediante
Termo de Recebimento formalizado pela Comissão de Recebimento de Material desta SEEDF, após a
verificação da qualidade e quan�dade do objeto e sua consequente aceitação.

11.7. O objeto será recebido de acordo com as quan�dades, caracterís�cas, especificações e
condições estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.

11.8. O recebimento consis�rá na comparação das caracterís�cas e especificações do objeto e
de sua Nota Fiscal/Fatura com o constante na Nota de Empenho emi�da para a despesa.

11.9. A SEEDF rejeitará o objeto entregue em desacordo com as quan�dades, caracterís�cas e
especificações constantes no instrumento, restando à contratada a obrigatoriedade da imediata
reposição, sem ônus para a SEEDF e sem prejuízo das demais sanções administra�vas aplicáveis ao caso.

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

11.11. A CONTRATADA ficará obrigada a subs�tuir o objeto recusado, no prazo máximo de 07
(sete) dias úteis, contados a par�r da no�ficação expedida pela SEEDF, sob pena de aplicação das
penalidades previstas em lei.

11.12. No caso de constatação de não conformidade, a data efe�va da entrega será a da
regularização total da(s) pendência(s).

11.13. O recebimento do objeto, provisoriamente ou defini�vamente, não exclui a
responsabilidade civil e nem é�co-profissional da CONTRATADA pelo fiel cumprimento das obrigações
assumidas.

11.14. Os objetos deverão ser entregues em suas respec�vas embalagens originais de fabricação
a fim de se evitar danos, devidamente acompanhados de Manual do Usuário e Relação de Assistência
Técnica no âmbito do Distrito Federal.

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Liquidar o empenho e proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo
e condições previstos neste Termo de Referência.

12.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às
obrigações exigidas.

12.3. Permi�r livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências para a entrega do
objeto a ser fornecido.



12.4. Proporcionar as facilidades necessárias para que a contratada possa fornecer o objeto
deste Termo dentro das normas estabelecidas.

12.5. Prestar as informações e os esclarecimentos per�nentes que venham a ser
solicitados. pela Contratada ou por seus prepostos.

12.6. Designar servidor para recebimento e atesto do fornecimento.

12.7. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corre�vas necessárias.

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

12.9. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar as condições de
fornecimento e o atendimento das exigências contratuais.

12.10. Exercer a fiscalização e supervisão no fornecimento, por meio da Comissão de
Recebimento de Material e servidores designados, podendo sustar ou recusar qualquer produto que não
esteja de acordo com as condições e exigências especificadas.

12.11. Receber os materiais entregues pela Contratada que estejam em conformidade com este
Termo de Referência.

12.12. Recusar com a devida jus�fica�va, qualquer material/produto entregue fora das
especificações constantes na proposta da Contratada.

12.13. Atestar a Nota Fiscal/Fatura após a efe�va entrega dos materiais, objeto deste Termo de
Referência, se constatada a conformidade com as especificações e padrões de qualidade exigidos.

12.14. Aplicar à Contratada as sanções administra�vas regulamentares e contratuais cabíveis.

12.15. No�ficar previamente a Contratada, quanto ao dever de subs�tuir ou reparar produto que
apresente defeito e/ou da aplicação de penalidades.

12.16. Solicitar a subs�tuição de qualquer empregado ou preposto do fornecedor, cujo
comportamento ou qualificação técnica venha a ser julgado inconveniente ou insa�sfatório para a
execução do fornecimento.

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Proceder à entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes neste Termo de Referência.

13.2. Responsabilizar-se pelo perfeito estado do objeto até a entrega defini�va.

13.3. Repor ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, os objetos entregues com
avarias ou defeitos, ou que não correspondam com o solicitado neste Termo de Referência e seu anexo,
no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados da  no�ficação que lhe for entregue oficialmente.

13.4. Acatar as orientações do executor do Contrato ou do seu subs�tuto legal, ou do
responsável pelo recebimento dos materiais, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização e
supervisão, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

13.5. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que
incidam ou venham a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os respec�vos comprovantes,
quando solicitados pela SEEDF.

13.6. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais, inclusive carga e
descarga, até os locais indicados pela SEEDF.

13.7. Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não
estejam de acordo com as condições estabelecidas no presente Termo, ficando certo que, em nenhuma
hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades pactuadas.



13.8. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da SEEDF.

13.9. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto
fornecido.

13.10. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à SEEDF ou a terceiros em
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando esses tenham sido
ocasionados por seus empregados durante a entrega do objeto, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que es�ver sujeita.

13.11. Comunicar à SEEDF qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento
do objeto e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

13.12. Manter, durante todo o fornecimento, compa�bilidade com todas as obrigações assumidas
e as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo.

13.13. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto quando devidamente
autorizada pela SEEDF. 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 quando do fornecimento dos materiais ou em conexão com ele, ainda que acontecido
em dependência da SEEDF.

13.14. Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas ao fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
con�nência.

13.15. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais.

13.16. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à SEEDF, nem poderá onerar os materiais
objeto deste Termo, razão pela qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, a�va ou
passiva, com a SEEDF.

13.17. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90)
que sejam compa�veis com o regime de direito público.

13.18. Comunicar à SEEDF, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis que antecede a data
da entrega, os mo�vos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação,
podendo solicitar a prorrogação do prazo, em que deverá apresentar jus�fica�va circunstanciada com a
nova data para a entrega do material, ficando a critério da Administração a aprovação ou não.

13.19. Fornecer os materiais objeto do presente Termo de Referência com observância às
referências de fabricação citadas nas especificações técnicas con�das no Anexo deste Termo e dispostas
em normas técnicas, resoluções, regulamentos, portarias, protocolos, decretos e demais disposi�vos
legais vigentes, expedidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e pelo Ins�tuto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO.

13.20. Declarar que não u�liza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos,
de acordo com o descrito na Lei Distrital nº 5.061/2013, para a realização de trabalhos noturnos,
perigosos ou insalubres, bem como não u�liza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de
menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a par�r de 14 (quatorze) anos,
conforme inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, sob pena de rescisão do contrato e a aplicação de multa.

 

14. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

14.1. Para fins de Habilitação a empresa licitante deverá comprovar a sua Qualificação Técnica,
apresentando no mínimo 01 (um) atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, que comprove ter fornecido ou que esteja fornecendo, a contento, produtos
equivalentes ao objeto deste Termo de Referência.

 



15. DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO

15.1. O julgamento far-se-á pelo MENOR PREÇO por item, em atenção ao Art. 7º, "caput", do
Decreto Federal nº 10.024/2019.

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

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

15.4. A adjudicação será por ITEM, conforme o disposto na Súmula 247 do Tribunal de Contas da
União:

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos
editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e
alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o
obje�vo de propiciar a ampla par�cipação de licitantes que, embora não
dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades
autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa
divisibilidade."
 

16. DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. 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.

16.2. 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.

16.3. Conforme, o art. 33 da Lei das Licitações (Lei nº 8.666/1993) e art. 19 da Lei das
Concessões (Lei nº 8.987/1995) a par�cipação de consórcios de empresas no processo licitatório é de
natureza discricionária por parte da Administração, a ser verificada caso a caso acerca da matéria. Sendo
assim, no âmbito dessa discricionariedade, é praxe nesta Ins�tuição a vedação da par�cipação de
empresas em regime de consórcio.

 

17. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

17.1. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal,
poderá designar, em ato publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, 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.

17.2. A fiscalização da contratação será exercida pelo executor do contrato, representante da
Administração, ao qual compe�rá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de
tudo dará ciência à Administração.

17.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato.

17.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de



imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior,
e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

 

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1. As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência correrão à conta de
recursos específicos a serem autorizados pela Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal.

 

19. DO PAGAMENTO

19.1. A CONTRATADA emi�rá a(s) nota(s) fiscal(is) de venda ou documento(s) equivalente(s),
com indicação do mês de referência, a especificação, a quan�dade, o valor unitário e o valor total de cada
produto, em observância ao descrito na Nota de Empenho.

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

19.3. A CONTRATADA não poderá apresentar Nota Fiscal com número de CNPJ diverso do
qualificado no âmbito da par�cipação do certame.

19.4. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, junto com os documentos
fiscais, os documentos abaixo relacionados:

19.4.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da CONTRATADA, ou outra equivalente, na forma da lei;

19.4.2. Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal e Cer�dões de Regularidade
com a Fazenda do Estado e do Município de Sede da Associação / Coopera�va;

19.4.3. Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido
pela CEF - Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8036/90);

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

19.4.5. Cer�dão de Regularidade de Débitos Trabalhistas - CNDT (em www.tst.gov.br), em
cumprimento à Lei nº 12.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante à
Jus�ça do  Trabalho.

19.5. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, desde que o documento de cobrança
esteja em condições de liquidação e pagamento, sendo contados a par�r da apresentação das Notas
Fiscais à Contratante. É vedada a antecipação de pagamento, para cada faturamento.

19.6. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela
devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efe�vo
pagamento, de acordo com a variação pro rata tempore do IPCA, nos termos do art. 3º do Decreto nº
37.121/2016.

19.7. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou
superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito
em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A - BRB. Para tanto, deverão
apresentar o número da conta corrente e agência na qual deseja receber seus créditos, de acordo com o
Decreto nº 32.767/2011, alterado pelo Decreto nº 36.135/2014.

19.8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

http://www.tst.gov.br/


19.9. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

19.10. Em hipótese alguma será objeto de instrução processual documento fiscal emi�do em
desacordo com as especificações contratuais e/ou deste Termo de Referência.

 

20. DO EMPENHO

20.1. É dispensável o Termo de Contrato e facultada à subs�tuição por outros instrumentos
hábeis, previstos no art. 62 da Lei n.º 8.666/1993, a critério da Administração e independentemente de
seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não
resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 

20.2. A contratação do objeto deste Termo de Referência se dará por meio de Nota de Empenho,
conforme Art. 62 da 8666/93.

20.3. A Nota de Empenho terá força de Contrato, conforme § 4º, do Art. 62, da Lei Federal nº
8.666/1993.

20.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões da aquisição em proporção de até 25% (vinte e cinco por cento) do preço global atualizado
da Contratação, facultadas as supressões além desse limite, mediante acordo entre as Partes, nos termos
do art. 12, §3º, do Decreto nº 39.103/2018, e ar�go 65, § 1º, da Lei Nacional nº 8 666/1993.

 

21. DAS PENALIDADES

21.1. 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).

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

21.2.1.        advertência;

21.2.2.        multa;

21.2.3.        suspensão temporária de par�cipação em licitação, e impedimento de contratar com a
Administração do Distrito Federal;

21.2.4. 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.

21.3. As sanções previstas nos itens acima deste poderão ser aplicadas juntamente, facultada a
defesa prévia a contratada, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

 

22. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

22.1. 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,  que dispõe sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de obras e serviços pelo Distrito
Federal, 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.

 

23. DA LICITAÇÃO EXCLUSIVA

23.1. O item constante na planilha de custos em anexo neste Termo de Referência será
des�nado à par�cipação exclusiva de en�dades preferenciais, por terem o valor de seu objeto es�mado
em até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, e do art. 25 da Lei nº 4.611/2011, sendo inabilitada empresas que não es�verem na
condição de en�dade preferencial.

 

24. DO CONTEÚDO DISCRIMINATÓRIO CONTRA A MULHER

24.1. A contratada fica obrigada a respeitar os termos es�pulados no Decreto nº 38.365,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 143 de 27 de julho de 2017, que regulamenta a lei nº
5.448 de 12 de janeiro de 2015 que proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher.

 

25. DA FISCALIZAÇÃO ANTICORRUPÇÃO

25.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate a Corrupção por meio do telefone 0800-6449060, conforme Decreto Distrital nº 34.031, de 12
de dezembro de 2012.

25.2.  

26. DO FORO

26.1. 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.

 

 

 

José Ricardo de M. V. Abreu Neto

Professor de Educação Básica

Aldo Cavalcante de Almeida

Professor de Educação Básica

 

De acordo.

 

SILVIA ALVES FERREIRA PINTO

Gerente de Educação Ambiental, Patrimonial, Língua Estrangeira e Arte - Educação

 

ÉRICA SOARES MARTINS QUEIROZ

Diretora de Educação em Tempo Integral

 

 



Considerando os termos do Art. 7º, § 2º, Inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
e que a aquisição de tal material fortalece o interesse público e o propósito desta Secretaria de Estado de
Educação em implantar uma concepção de Educação Integral que compreenda a ampliação de tempos e
espaços, sobretudo, com oportunidades educacionais, por meio da realização de a�vidades que possam
favorecer a aprendizagem, bem como desenvolver as competências inerentes ao desenvolvimento da
cidadania, desta forma APROVO o presente Termo de Referência e ra�fico a veracidade de todas as
informações exaradas, assim como afirmo a ausência de direcionamento de marca e/ou modelo do
objeto em tela.

 

 

VERA LÚCIA RIBEIRO BARROS

Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral Subsecretária

 

 

 

ANEXO I

PLANILHA DE QUANTITATIVO

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR
UNITÁRIO UF QTD VALOR

TOTAL

1

Tendas piramidais medindo 6x6 metros, com lonas
brancas KP-500 base em estrutura metálica e

composta de calhas inteiriças laterais, com 2,50
metros de altura lateral em relação ao solo

4.704,80 un 03  14.114,40

VALOR TOTAL  14.114,40
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