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 TERMO DE REFERÊNCIA

 

Contratação de empresa para fornecimento e transporte de água potável às escolas da Rede Oficial de Ensino do Distrito
Federal.

 
1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de
fornecimento e transporte de água potável às escolas públicas da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal, não atendidas pelo Contrato
21/2020 firmado entre a Concessionária Local (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB) e a Secretaria de Estado de
Educação ou onde cessar permanentemente o fornecimento por qualquer impedimento.

 

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Diversas Unidades Escolares públicas da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal, em quase todas as Coordenações Regionais
de Ensino, não são atendidas pela CAESB, tendo por vezes a água do poço artesiano imprópria para o consumo, tornando indispensável a
contratação para fornecimento de 16.950 m3 de água potável, para atendimento aos alunos, servidores e comunidade escolar, conforme tabela
Anexo II.

2.2. A quan�dade aproximada de 16.950m³ é referente ao apurado de 9,960 m³ nas escolas atendidas ordinariamente, 3.600m³ nas
escolas/CRE sazonais  vide Anexo II e 3.390m³ correspondente a 25% para possíveis variações no atendimento que podem diminuir e aumentar
a depender da demanda. 

2.3. Os serviços des�nam-se a atender necessidades imediatas desta Secretaria, durante a vigência do contrato, uma vez que esta
Administração não possui equipamentos adequados para executar tais procedimentos.

2.4.  A pretensa contratação obje�va, sobremaneira, atender com água potável o consumo dos alunos, professores e demais
servidores das escolas/CRE da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal, principalmente, nos seguintes casos: unidades escolares/CRE não
ligadas ao sistema de abastecimento de água da concessionária local; as que necessitam de suporte por u�lizarem água de poço; necessidades
emergenciais; ou às demais escolas/CRE da Rede, quando por mo�vos adversos �ver o abastecimento regular suspenso, tendo em vista que
esta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal não dispõe de transporte adequado para para abastecer com água potável a essas
Unidades escolares/CRE.

2.5. Conforme Estudo Técnico Preliminar id. (81738733) insta que há a necessidade de fornecimento de água potável para as 
Unidades Escolares/CRE. Por fim, em vista à natureza essencial e con�nuada dos serviços, a futura contratação está aderente as diretrizes
estabelecidas no Plano Diretor desta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

 

3. DO PÚBICO-ALVO

3.1. Cons�tui público beneficiário na atualidade, 10 (dez) unidades escolares ordinariamente e 32 (�nta e duas) Unidades escolares
mais 1 (uma) Coordenação Regional de Ensino a CRE de Sebas�ão que são atendidas sazonalmente, conforme especificado no Anexo II e
V deste Termo de Referência, que atenderá a demanda de consumo de água potável de aproximadamente 2.000 estudantes, professores e
servidores envolvidos nas a�vidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e Ordinariamente ou sazonalmente outras
escolas/CRE que possuam poço artesiano a�vo e, não conte com o abastecimento da CAESB.

O Contrato n° 07/2017, de fornecimento de água,  já se encontra no seu 5° Termo Adi�vo (id. 82118390), com vigência entre
16/03/2022 até 15/03/2023. A não con�nuidade ou interrupção da prestação desse �po de serviço acarretará prejuízos pedagógicos e
administra�vos às 10(dez) escolas que são atendidas diariamente e de mais 32(trinta e duas) escolas e mais uma Coordenação Regional de
Ensino do São Sebas�ão que são atendidas sazonalmente, porque não são atendidas pela rede de água da CAESB.

4. DA METODOLOGIA

4.1. A fim de subsidiar a elaboração da planilha de quan�ta�vos, em atendimento ao Art. 40, Parágrafo 2º, Inciso II da Lei nº
8.666/93, Anexo II ao presente Termo de Referência, foi considerado o histórico de atendimentos, anual e sazonal, rela�vo ao presente
exercício.

4.2. A es�ma�va inicial dos custos para o fornecimento e transporte de água potável para atendimento às Unidades Escolares
Vinculadas à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que não possuem tal fornecimento pela concessionária local (CAESB) foi
es�mada considerando o consumo de 10(dez) meses ininterruptos, com aulas presenciais, referentes a 2019 e 02(dois) meses de 2022,
constante no  CONTRATO N° 07/2017 conforme item 9 do ETP (85445520).

 

5. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. A quan�dade de escolas atendidas pelo serviço de abastecimento e transporte de água potável poderá sofrer modificações,
obje�vando sua adequação, conforme as necessidades apontadas pelas Ins�tuições Educacionais vinculadas à Secretaria de Estado de



Educação, desta forma, qualquer alteração no cronograma inicial deverá ser autorizada, por meio de Ordem de Serviço ou O�cio, expedido
pelo executor interno do contrato;

5.2. O abastecimento deverá ocorrer conforme o cronograma de abastecimento apresentado pela Gerência de Manutenção de
Serviços Administra�vos - GMASA;

5.3. O abastecimento será solicitado por meio de Ordem de Serviço ou O�cio a ser expedido pela GMASA, não sendo aceito para fins
de cobrança, solicitações realizadas por outro órgão ou pela Ins�tuição Educacional - IE;

 

6. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

6.1. O presente certame se processará por meio do Pregão Eletrônico e obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, recepcionado no Distrito Federal pelo Decreto 40.205, de 30 de outubro de
2019; pelo Decreto Distrital nº 39.103, de 06 de junho de 2018, Decreto Distrital nº 23.460/2002,  aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº
8.666/1993, atualizada, e ainda, a Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto nº 8.538/2015, bem como as condições estabelecidas no edital
do pregão eletrônico e seus anexos. 

 

7. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO

7.1. 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 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, na forma eletrônica.

 

8. DA EXECUÇÃO  E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

8.1. O executor e/ou co-executor do contrato deverá fornecer a empresa o cronograma mensal de abastecimento conforme Anexo I,
o qual deverá constar os seguintes itens:

8.1.1. Mês de abastecimento;

8.1.2. Nome da IE a ser abastecida com sua respec�va regional;

8.1.3. Data de cada abastecimento com a quan�dade a ser abastecida;

8.1.4. Capacidade total do reservatório de cada IE; 

8.1.5. Quan�dade de abastecimento em m³ (metros cúbicos) diários e seu total.

8.2. A CONTRATADA deverá executar o abastecimento de água potável de acordo com as informações previstas no cronograma
mensal de abastecimento.

8.3. Em caso de abastecimento, o executor deverá ser acionado por meio da Ordem de Serviço para Abastecimento de Caminhão
Pipa conforme Anexo III que deverá ser inteiramente preenchido e assinado pelo solicitante e/ou responsável pelo setor, sendo que as
informações con�das no referido formulário serão de total responsabilidade da IE, tal ordem poderá ser encaminhado por intermédio de meios
eletrônicos, e-mail e o Sistema Eletrônico de Informação (SEI) para que haja presteza no atendimento devendo também ser encaminhado pelas
vias normais acompanhado de memorando com jus�fica�va consubstanciada quanto à necessidade do abastecimento de água potável.

8.4. A CONTRATADA terá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em horário de funcionamento do estabelecimento escolar ou
unidade administra�va, para o abastecimento da IE, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, em casos emergenciais não previstos no
cronograma, que será feita pelo executor e poderá ser enviada por e-mail ou outro meio que comprove a solicitação. A empresa deverá ter um
sistema de controle de protocolo de chamadas, com atendimento nos dias úteis e no horário de expediente.

8.5. Em caso de cancelamento do pedido de água, o solicitante deverá informar ao Executor do contrato com no mínimo 48
(quarenta e oito) horas úteis antes da data da solicitação.

8.6. 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.

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A empresa CONTRATADA deverá fornecer água, com análise laboratorial que comprove sua potabilidade, em conformidade com
o disposto na Portaria do Ministério da Saúde MS nº 1469 de 29 de dezembro de 2000, publicada no Diário Oficial da União de 02 de Janeiro de
2001;

9.2. A água transportada deverá ser provida pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, nos postos
legais de captação, devendo a empresa CONTRATADA encaminhar mensalmente a esta Secretaria documento que comprove a origem da água
usada para abastecimento, indicando ainda a quan�dade de metros cúbicos adquiridos.

9.3. A despesa referente à aquisição da água correrá às expensas da empresa CONTRATADA.

9.4. A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar caminhões pipa, com capacidade mínima de 10m³ (dez metros cúbicos) de água e
em quan�dade suficiente para atender a demanda efe�va da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal explicito neste termo.

9.5. Os veículos de transporte deverão estar em conformidade com os seguintes itens, sem prejuízo do atendimento à legislação
vigente que rege o exercício da a�vidade:

9.5.1. Tanque construído de material an�corrosivo, não tóxico, que não altere a qualidade da água, provido de tampa de inspeção e
passagem dimensionada para permi�r a entrada de um homem em qualquer parte do seu compar�mento interior, visando sua completa
inspeção e higienização;



9.5.2. Os dizeres “ÁGUA POTÁVEL” e "À SERVIÇO DA SEEDF", o nome da empresa, endereços e telefone deverão constar no exterior do
tanque, em tamanho visível;

9.5.3. Indicador de nível de água, bocal de alimentação provido de tampa herme�camente fechada e sistema de drenagem, que
permita o total escoamento da água con�da em seu interior;

9.5.4. Kit para determinação do PH e dosagem de cloro; e

9.5.5. Mangueira, u�lizada para transferir água do caminhão pipa para o reservatório do usuário, dotada de proteção nas
extremidades de contato com a água.

9.6. O tanque a ser u�lizado no caminhão pipa deverá ter sido construído para trabalhar somente com água, não sendo assim,
admi�do a u�lização de tanque de combus�vel adaptado para trabalhar com água, mesmo que reves�do com Epóxi, e ainda, não poderá,
previamente, ter sido usado para transporte de qualquer outra substância que não seja água potável;

9.7. O caminhão a ser u�lizado pela CONTRATADA deverá estar atualizado no tocante às obrigações dos órgãos fiscalizadores de
trânsito e com o órgão competente que emite a autorização para o �po de produto a ser transportado.   

9.8. Sempre que exigido, a licitante vencedora deverá comprovar a disponibilidade e legalidade, e condições dos caminhões na
quan�dade necessária à perfeita execução do contrato.

9.9. Os tanques dos caminhões pipa deverão ser desinfetados obrigatoriamente a cada 06 (seis) meses ou ainda, sempre que houver
mudança na origem da água devendo ser apresentado o comprovante de tal procedimento ao executor do contrato a contar da assinatura
deste. 

9.10. A empresa CONTRATADA para transporte e distribuição deverá manter a disposição da CONTRATANTE, cer�ficado de órgão
regular e/ou fiscalização sanitária, que confirme os dados referentes à limpeza de cada veículo, constando iden�ficação do veículo, data da
lavagem, produto químico e concentração u�lizada e o tempo de contato.

9.11. O abastecimento deverá ser registrado em formulário próprio, fornecido pela CONTRATADA, onde deverão constar as seguintes
informações:

9.11.1. Nome da escola atendida;

9.11.2. Data do abastecimento;

9.11.3. Hora do atendimento;

9.11.4. Atesto do recebimento dos serviços assinado e carimbado pelo Diretor, Vice-Diretor ou responsável lotado na Ins�tuição
Educacional atendida; 

9.11.5. Documentação de comprovação da fonte fornecedora da água a ser transportada.

9.12. No�ficar, imediatamente por meio de O�cio, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, representada por meio do
executor do contrato, quaisquer irregularidades rela�vas à solicitação ou ao recebimento de água potável.

9.13. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à Contratante a
ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições.

9.14. Responsabilizar-se pelo fornecimento da água, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que,
por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas a�vidades, vier a causar ou provocar à Contratante e a
terceiros, direta ou indiretamente.

9.15. Responsabilizar-se por todas as despesas com seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes
da entrega e da própria aquisição da água.

9.16. Acatar as orientações do executor do Contrato ou do seu subs�tuto legal, ou do responsável pelo recebimento da água,
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização e supervisão, prestando os esclarecimentos solicitados e tomando as devidas providências
de correção às reclamações formuladas.

9.17. Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos no�ficados que a envolvam, bem como relatar toda e
qualquer irregularidade observada em função do fornecimento.

9.18.  Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratado.

9.19. Assumir a responsabilidade:

9.19.1. por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a
saldá-lo na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo emprega�cio com a Contratante;

9.19.2. 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 Contrato, ainda que acontecido nas dependências da Contratante;

9.19.3. por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do Contrato, originariamente ou
vinculada por prevenção, conexão ou con�nência; e

9.19.4. pelos encargos fiscais e comerciais e por todas as demais despesas resultantes do fornecimento do objeto do Contrato, inclusive
com viagens e hospedagens porventura necessárias à execução do mesmo.

9.20. Responder por quaisquer acidentes de que possam ser ví�mas seus empregados, quando em serviço.

9.21. Comunicar à SEEDF, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis que antecede a data de 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.

9.22. Aceitará acréscimos ou supressões nos quan�ta�vos do Contrato até os limites previstos na legislação.

9.23. Sempre que houver dano ao Erário, pelo não recebimento do solicitado ou outras eventualidades, essa fatura deverá ser
ressarcida pelo solicitante, de acordo com os percentuais estabelecidos na legislação vigente.



9.24. Declarar que não u�liza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos
noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não u�liza, para qualquer trabalho, mão-de-obra 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).

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. No�ficar a CONTRATADA, por intermédio do executor, qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos serviços, bem
como rescindir o contrato e, consequentemente, a prestação dos serviços, ficando a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas em Lei;

10.2. Emi�r após a assinatura do Contrato, Nota de Empenho por es�ma�va, que poderá ser complementada, a critério da
Administração desta Secretaria, tantas vezes forem necessárias à sa�sfação da presente obrigação, desde que haja disponibilidade
orçamentária para atender os serviços contratados;

10.3. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da empresa Contratada dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato.

10.4. Atestar a Nota Fiscal/Fatura após a efe�va fornecimento de água entregue, objeto deste Termo de Referência, se constatada a
conformidade com as especificações e padrões de qualidade exigidos.

10.5. Designar servidores, como Executor Titular e Suplente do contrato aos quais serão incumbidas as atribuições con�das nas
Normas de Execução Orçamentária e Financeira vigentes.

10.6. Proporcionar as condições necessárias e suficientes para que a empresa Contratada possa desempenhar o fornecimento, dentro
das normas contratuais.

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

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

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

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

10.11. Receber o fornecimento de água pela Contratada, que estejam em conformidade com este Termo de Referência.

10.12. Recusar com a devida jus�fica�va, o fornecimento de água entregue fora das especificações constantes na proposta da
Contratada.

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

10.14. Comunicar à Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento de água, objeto deste Termo de
Referência.

10.15. No�ficar previamente à Contratada, quanto à aplicação de penalidades.

 

11. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS

11.1. O valor previsto para a contratação terá, como base, o preço unitário referente a 01 m³ (um metro cúbico) de água potável
mul�plicado pelo quan�ta�vo anual es�mado, incluso o transporte e demais despesas necessárias à execução do contrato.

11.2. O  valor total apresentado é  es�mado, não implicando a CONTRATANTE, qualquer compromisso ou obrigação quanto ao
atendimento de metas de u�lização para manutenção dos valores cotados pela empresa com relação à u�lização dos serviços a serem
contratados, podendo estes, inclusive, sofrer variações para maior ou para menor.

11.3.  A GPESQ, por seu turno, no bojo do Despacho SEE/SUAG/ULIC/DPROL/GPESQ (93246986), informou que: "não foram
encontrados preços no Painel da Fazenda - Mapa de Preços (93245266). Neste contexto, realizou-se es�ma�va de preços em que foram
adotadas as metodologias da média e da mediana, em que a média ficou mais vantajosa para a apuração do custo unitário es�mado em m³ de
R$ 69,94 (sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos)  , com o Valor Global es�mado de R$ 1.185.483,00 (um milhão, cento e oitenta e
cinco mil quatrocentos e oitenta e três reais) , conforme detalhado na Planilha Es�ma�va de Custos e Orçamento (93246649)". Na mesma,  a
GPESQ realizou conversão de valor do preço da  ata 15/2022, dividindo o valor global pela quan�dade de metros cúbicos  para  obter o preço
da unidade de medida constante do termo de referência, detalhada na Planilha (anexo VI) Es�ma�va de Custos e Orçamento.

11.4. A es�ma�va de custo unitário em m³ (metro cúbico) considerando o Ar�go 2º que exige que as licitações públicas devem
observar cota de até 25% das licitações para aquisição de bens, serviços e obras de natureza divisível do valor es�mado para EM/EPP, assim
dividiu-se este objeto em dois lotes de modo que o primeiro que corresponde 78% aproximadamente deste objeto atenderá as Unidades
Escolares Ordinárias obedecendo a ampla concorrência e o segundo de 22% aproximadamente atenderá as Unidades Escolares e CRE
sazonalmente des�nado a Cota de ME/EPP, conforme  descrição do Anexo V e VI deste termo.

11.5. No cronograma �sico-financeiro, anexo VII, deste Termo Referência, consta uma es�ma�va,  levando em consideração o valor
anual, dividido por (12) doze meses, observando-se o mês de janeiro, mês onde  se es�mará um valor menor, por corresponder ao período
de férias escolares, em que o consumo de água nessas escolas diminui.

11.6. Coronograma �sico-financeiro é uma es�ma�va em razão da variação que pode ocorrer no abastecimento tendo em vista que
constam Unidades Escolares e uma unidade administra�va que são atendidas sazonalmente.

 

12. DA HABILITAÇÃO

 

12.1. As licitantes deverão apresentar:



12.1.1. 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 prestado ou que esteja
prestando, a contento, serviços equivalentes ao objeto deste Termo de Referência.

12.1.2. Para comprovação do quan�ta�vo, serão admi�dos atestados de Capacidade Técnica que comprovem no mínimo 20% (vinte por
cento) do quan�ta�vo dos itens os quais a interessada esteja apresentando a proposta. 

12.1.3. Demais documentos a ser exigidos no Edital por força da previsão da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas alterações e
demais legislações vigentes.

 

13. DO JULGAMENTO E  DA ADJUDICAÇÃO

13.1. Para efeito de julgamento será considerado vencedor aquele que apresentar o menor valor para o m³ (metro cúbico) devendo
ser apresentada proposta com preço unitário referente a 01 m³ (um metro cúbico) para cada Coordenação Regional de Ensino constante no
Anexo IV considerando a especificidade do �po de atendimento (sazonal ou semanal);

13.2. 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.”

 

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a par�r da apresentação da fatura dos serviços e após o atesto do executor
e/ou co-executor do contrato indicado pela CONTRATANTE;

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

14.2.1. Nota Fiscal de Serviços juntamente com o formulário fornecido pela CONTRATADA;

14.2.2. Cer�dão Nega�va de Débitos – CND, emi�da pelo INSS – Ins�tuto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei n.º
8.212/91);

14.2.3. 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);

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

14.2.5. Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Estado da sede da Contratada;

14.2.6. Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Município de Sede da Contratada;

14.2.7. 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;

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

14.3. 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 data da apresentação das Notas Fiscais à Contratante. É vedada a antecipação de pagamento, para cada
faturamento. 

14.4. Somente serão efetuados os pagamentos dos serviços efe�vamente realizados a pedido da Secretaria de Estado Educação do DF
para as Ins�tuições Educacionais e Unidades Administra�vas vinculadas a este órgão.

14.5. 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 a ser re�rada
após a assinatura do contrato.

14.6. O pagamento será efetuado de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal,
mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura de Serviços e após atesto pelo Executor do Contrato.

14.7. Na emissão de Previsão de Pagamento - PP e de Ordem Bancária - OB, quando o fornecedor ou contratado es�ver em situação
irregular perante o Ins�tuto Nacional de Seguridade Social - INSS, o Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço - FGTS, a Jus�ça Trabalhista ou
Fazenda Pública do Distrito Federal, o setorial de administração financeira de cada Órgão ou En�dade deve no�ciar a situação ao gestor do
contrato para as providências legais, antes de realizar o pagamento.

14.8. O pagamento de despesa somente será efe�vado após sua regular liquidação e emissão de Previsão de Pagamento  - PP, e será
centralizado no órgão central de administração financeira para a Administração Direta.

14.9. Não será efetuado pagamento à Contratada enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira, em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.

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

14.11. Todos os pagamentos serão realizados em estrita observação à instrução dos autos, descontando do valor total da fatura
eventuais glosas apontadas pelos executores do contrato.

14.12. O pagamento será realizado em tantas parcelas quantas necessárias, conforme parcelamento das entregas.

14.13.  Após o prazo es�pulado no item 14.3, verificada ausência de pagamento por parte da Contratante, a parcela devida será
reajustada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca -
IBGE, de acordo com o art. 3º, inciso II do Decreto Distrital nº 37.121/2016.



14.14. Por força do Decreto Distrital 32.767/2011, a Contratada deverá abrir conta corrente junto ao Banco de Brasília S/A – BRB para
recebimento da contrapar�da financeira pela execução do contrato.

14.15. Nos termos do art. 61 do Decreto nº 32.598/2010, para liquidação da despesa, é indispensável constar no processo:

14.15.1. Nota de empenho;

14.15.2. Atestado de prestação do serviço emi�do por agente credenciado;

14.15.3. Termo circunstanciado que comprove o recebimento do serviço nos termos da alínea “b” do inciso I do ar�go 73 da Lei n.º 8.666,
de 1993, emi�do por servidor ou comissão designada pela autoridade competente;

14.15.4. Atestado de execução, na forma do ar�go 44;

14.15.5. Data, nome por extenso, em carimbo ou letra de forma, número de matrícula e cargo ou função, sob as assinaturas dos
servidores que os instruírem o processo; e

14.15.6. Documento eletrônico atestando a prestação do serviço rela�vo a um ou mais documentos fiscais, assinado por servidor ou
comissão designado para tal ato, nos casos de os processos terem sido iniciados por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. As despesas decorrentes da pretensa contratação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF.

 

16. DO CONTRATO

16.1. O Termo de Contrato será formalizado nos casos exigidos pela 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, consoante prediz os
incisos XVI, XXII e XXIII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes e do
Edital de Licitação.

16.2. Qualquer alteração posterior à assinatura do Contrato seguirá os termos da legislação vigente, inclusive no que tange aos
reajustes de preços, acréscimos ou supressões de quan�dade quando necessários.

16.3. A CONTRATADA no ato da assinatura do Contrato deverá apresentar:

16.3.1. Documento fornecido pelo INMETRO comprovando a capacidade dos tanques dos veículos que serão u�lizados para o
abastecimento;

16.3.2. Alvará ou autorização de funcionamento, expedido pela Unidade Competente, da esfera Distrital, Estadual ou Municipal, da
localidade do licitante em plena validade.

 

17. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

17.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60
(sessenta) meses, com base no ar�go 57, II, da Lei 8.666, de 1993.

 

18. DA GARANTIA CONTRATUAL

18.1. Para o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida da licitante vencedora a prestação de garan�a no ato da
assinatura do instrumento contratual no valor correspondente a 2% (dois por cento) do montante do contrato, mediante uma das seguintes
modalidades:

a) Caução em dinheiro ou em �tulos da dívida pública, devendo estes terem sidos emi�dos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004);

b) Seguro-garan�a (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994);

c) Fiança bancária (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

18.2. O adjudicatário convocado deve apresentar, no momento da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garan�a no
valor e nas condições descritas.

 

19. DA RESCISÃO

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

 

20. DO REAJUSTE

20.1. Os preços contratados poderão ser reajustados, mediante inicia�va da CONTRATADA, desde que observado o interregno mínimo
de 1 (um) ano, contado da data da apresentação da proposta, adotando-se o IPCA (Índice apurado pelo IBGE - Ins�tuto Brasileiro de Geografia
e Esta�s�ca), pela variação rela�va ao período de um ano, desde que o novo valor seja compa�vel com os preços de mercado.

20.2. Qualquer alteração posterior à assinatura do Contrato, no que tange a reajustes de preço, seguirá os termos do art. 3º, caput e §
1º da Lei nº 10.192/2001, Art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/93 e legislação específica.

 



21. DA GARANTIA DO SERVIÇO

21.1. O fornecimento que não es�ver dentro dos padrões e exigências dispostos neste Termo de Referência e respec�va legislação
vigente será recusado devendo ser subs�tuído em, no máximo 06 (seis) horas, em horário de funcionamento do estabelecimento, sob pena de
aplicação das sanções cabíveis.

21.2. 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).

 

22. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

22.1. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, poderá designar, se for o caso, em ato
publicado no 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; 

22.2. A fiscalização da contratação será exercida tanto pelos executores do contrato como por um fiscal, 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;

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

22.4. 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.

22.5. O fiscal ou comissão anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou
pendências observadas, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

23. DO ENDEREÇO DO ÓRGÃO SOLICITANTE

23.1. Quaisquer esclarecimentos necessários à execução deste Termo de Referência poderão ser dirimidos junto à Gerência de
Manutenção dos Serviços Administra�vos situada no SBN Quadra 02 Bloco C - Edi�cio Phenícia - 7° andar,  Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 -
DF  fones: 3901-2320 / 3901-2351, fax: 3901-2352.

 

24. DOS LOCAIS DE ENTREGA

24.1. Planilha de escolas não atendidas atualmente pela CAESB, com a respec�va CRE, Escolas e seus respec�vos endereços disponível
no anexo V.

24.2. Novos locais de entrega podem ser indicados a empresa contratada no decorrer do contrato por meio do Executor, caso se faça
necessário em razão do surgimento de nova demanda.

 

25. DAS PENALIDADES

25.1. 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,
páginas. 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).

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

25.2.1. advertência;

25.2.2. multa;

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

25.2.4. 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;

25.3. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas juntamente, facultada a defesa prévia a contratada, no
respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

25.4. O descumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência acarretará em aplicação de multa sobre o valor total da
fatura, de acordo com os percentuais estabelecidos na legislação vigente;

 

26. RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (
EPP)

26.1. São entendidas como preferenciais, as microempresas (ME), empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais
(EPP), nos exatos termos do que dispõem o art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas atualizações.
Sendo assim, do objeto licitado, reservar-se-á cota de aproximadamente 22% do objeto para par�cipação exclusiva de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, na forma do art. 2º, inciso III do Decreto Distrital nº 35.592/2014 e dos ar�gos da Lei nº 4.611/2011, em especial
os art. 23 e 26, conforme especificado neste Termo de Referência.

26.2. Por se tratar de uma licitação por item, foi estabelecido que o item 2 do presente certame atenderá às en�dades preferenciais. 



26.3. A reserva de cota seguirá o disposto no Art. 8º do Decreto 35.592 de 02 de julho de 2014, bem como o disposto no Art. 26 da Lei
4.611/2011. As en�dades preferenciais poderão par�cipar dos dois subitens, permanecendo para a cota não reservada os direitos de
preferência e de saneamento.

26.4. Dessa forma a planilha con�da no Anexo VI dese termo de referência contemplará dois itens, sendo o item 1 des�nado à ampla
concorrência e o item 2 des�nado à par�cipação de microempresas (ME), empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais
(EPP)

26.5. Ressalte- se que a aplicação da cota reservada não poderá ensejar a contratação por preço superior ao que for contratado.

26.6. Em caso da não existência de vencedor para a cota reservada, esta deverá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, caso
haja recusa, aos licitantes remanescentes, desde que seja pra�cado o preço do primeiro colocado.

26.7. As demais previsões são aquelas previstas no instrumento convocatório.

 

27. DA SUSTENTABILIDADE

27.1. A CONTRATADA deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art 2º da Lei Distrital nº 4.770/2012,
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 8.666/93, para estabelecer critérios, prá�cas e diretrizes para
a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal.

 

28. DO CONTEÚDO DISCRIMINATÓRIO CONTRA A MULHER

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

 

29. DO CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO

29.1. 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. Via de regra, o Administrador público autoriza a par�cipação de consórcio quando entende que a compe��vidade do certame
licitatório poderá ser afetada pela inexistência ou pela escassez de empresas que isoladamente não teriam capacidade técnica e/ou econômica
de concorrer em igualdades de condições, sendo assim necessária a união de várias empresas para atender as condições especificadas no
edital. 

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

29.1.2. Urge ressaltar que, a divisibilidade do certame por itens corresponde a uma licitação e a um respec�vo contrato, o que não
garan�ria maior celeridade e eficiência às várias etapas procedimentais rela�vas à 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.

29.1.3. Em suma, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União - TCU, uma vez admi�da a subcontratação, esta somente
pode alcançar parte do objeto contratado. Inclusive, esse Tribunal proferiu julgamento no sen�do de que a subcontratação integral do objeto
pactuado desnatura o certame licitatório e jus�fica a apenação do agente que a autorizou. Deste modo, entende-se que não há formas de
divisão do objeto que não seja subcontratar uma outra empresa para atuar no mesmo local e com mesmo objeto, o que contraria veemente os
julgados do TCU, deste modo, é vedada a subcontratação do objeto.

 

30.  DA FISCALIZAÇÃO ANTI-CORRUPÇÃO

30.1. 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.

 

31. DO FORO

31.1. 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

 

32. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA

32.1.  Integram o presente Termo Referência, como partes indissolúveis:

 

ANEXO I

Cronograma Mensal de Abastecimento

ANEXO II

Estimativa Anual de Abastecimento



ANEXO III

Ordem de Serviço para Abastecimento de Caminhão Pipa

ANEXO IV

Tabela de Estimativa de Preços

ANEXO V

Planilha contendo escolas/CRE não atendidas atualmente pela CAESB

ANEXO VI

Tabela de Estimativa de Custo e Orçamento - GPESQ

ANEXO VII

Tabela contendo a estimativa do Cronograma físico- financeiro

 

Amaral Rodrigues Gomes

Matr. 02020505

Gerência de Manutenção de Serviços Administra�vos - GMASA

Gerente

De Acordo

Firmino Moreira de Queiroz

Matr. 202.834-4

Diretoria de Manutenção e Execução de Serviços Administra�vos

Diretor

 

 

Conforme os termos do inciso I, § 2º, Ar�go 7º da Lei Federal nº 8.666/93, e ar�go 14, inciso II do Decreto Federal nº
10.024/2019, considerando as necessidades expostas no estudos técnicos preliminares e a inegável necessidade de se prover o abastecimento
com água potável as unidades integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, APROVO o presente Termo de
Referência com seus documentos de planejamento e anexos.

 

 

Úrsula Fontana  

Subsecretária de Administração Geral - Subs�tuta

Portaria nº 199/2021, DODF nº 83, 05/05/2021, p.26

 

 

ANEXO I

 

MODELO DE CRONOGRAMA MENSAL DE ABASTECIMENTO

 

Nº Escolas Capacidade
Reservatório 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Total
de
M³
mês

1                                   
2                                   
3                                   
Total em M³ diário                                 
Total de Viagens Diárias                                 
 

 

ANEXO II



 

ESTIMATIVA ANUAL DE ABASTECIMENTO

 

Lote CRE

Total Anual (m³) Acréscimo
de 25%

para
atender as
variações 

Total anual
(m³) geral
acréscido
de 25%Ordinário Sazonal

Único

 

 

Brazlândia 960 120  270 1350

Ceilândia 3.000 120 780 3900

Gama 1.080 660 435 2175

Guará 00 60 15 75

N. Bandeirante 00 60 15 75

Paranoá 960 360 330 1650

Planal�na 3.960 696 1164 5820

Plano Piloto 00 60 15 75

Recanto das Emas 00 60 15 75

Samambaia 00 60 15 75

Santa Maria 00 60 15 75

São Sebas�ão 00 612 153 765

Sobradinho 00 612 153 765

Tagua�nga 00 60 15 75

 

total

 

9.960 3.600 3390 16.950

 

ANEXO III

 

ORDEM DE SERVIÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA CAMINHÃO-PIPA
 

Ordem de Serviço Nº _____/_______
Dados do Solicitante
Nome do Solicitante:
Matrícula: Cargo: Função:
Mo�vo da Solicitação:
 
 
Local do Serviço
CRE: Ins�tuição de Ensino:
Endereço do Estabelecimento de Ensino:
 
 
Telefones para contato:    
 
Especificações
Capacidade do reservatório d'água: Quan�dade diária de água necessária:
Diário de Previsão de Abastecimentos para o mês de: ___________________
Data:  Data:  Data:  Data:  Data:  
Data:  Data:  Data:  Data:  Data:  
Data:  Data:  Data:  Data:  Data:  



Data:  Data:  Data:  Data:  Data:  
Data:  Data:  Data:  Data:  Data:  
Data:  Data:  Data:  Data:  Data:  
 
 
Relatório de Observações da Escola
Para preenchimento do SOLICITANTE sobre eventos ocorridos com relação ao abastecimento
 
 
 
 
 
Ordem de Serviço
Para preenchimento do Executor do Contrato
Observações: Autorização:

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO IV

 

Tabela de Es�ma�va de Preços

 

Lote Coordenação
Regional de Ensino

Consumo Médio
Mensal

Distância
Média
Mensal

Preço Unitário
Mensal (R$)

Preço Total
Mensal (R$)

Preço Total
Anual (R$)

 
Lote 1

 
 
 

Brazlândia
Regular 80 m³

650 km   
Sazonal 12 m³

Ceilândia
Regular 296 m³

70 km    
Sazonal 12 m³

Gama
Regular 90 m³

30 km    
Sazonal 55 m³

Guará
Regular ----  

30 km
 
 

 
 

 
 Sazonal 5 m³

 
Núcleo Bandeirante

Regular ---
30 km  

 
 
 

 
 Sazonal 5 m³

Paranoá
Regular 80 m³

350 km    
Sazonal 30 m³

Planal�na
Regular 330 m³

500 km    
Sazonal 58 m³

 
Plano Piloto

Regular ---
30 km  

 
 
 

 
 Sazonal 5 m³

Recanto das Emas
Regular ---

50 km    
Sazonal 5 m³

Samambaia
Regular -

50 km    
Sazonal 5m³

Santa Maria
Regular -

31 km    
Sazonal 5 m³

São Sebas�ão 
Regular ---

50 km    
Sazonal  51 m³

Sobradinho
Regular -

240 km    
Sazonal 51 m³

Tagua�nga
 

Regular ---
45 km  

 
 
 

 
 Sazonal 5 m³

Total Mensal (R$)  
Total Anual (R$)  

ANEXO V

Planilha de escolas/CRE não atendidas atualmente pela CAESB

CRE Escolas não atendidas pela CAESB  Ordinária/
Sazonal Endereço

    
Santa Maria CEF SARGENTO LIMA Sazonal Área Alfa Marinha, AE, SN, Santa Maria-DF
    



Samambaia  Escola Classe Guariroba Sazonal BR 060- KM 18, DF 180, Chácaras 57 E 58, Núcleo Rural de Tagua�nga
    

 Brazlândia

ESCOLA CLASSE BUCANHÃO Ordinária DF 240 KM 03 (Sen�do DF 180/DF 001) 
ESCOLA CLASSE INCRA 06 Sazonal DCAG-ROD BR 080 KM 6 – Incra 06 
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 03 Sazonal DCAG Rodovia DF 18 KM 06 – Incra 6 
EC POLO AGRÍCOLA DA TORRE Sazonal DF 001 – EPCT 430/415 – KM 06 – Radiobrás 

    

Ceilândia
EC JIBOIA Ordinária BR 060 BSB 280 DF 190 Km 06, Fazenda Dois Irmãos, Ceilândia, Brasília/DF 
EC LAJES DA JIBOA Ordinária BR 060 DF 190 km 11, Núcleo Rural Lajes da Jiboia, Ceilândia, Brasília/DF 
CEF BOA ESPERANÇA Ordinária BR 070 DF 180/190 Núcleo Rural Boa Esperança, Ceilândia, Brasília – DF 

    
Recanto das
Emas Centro Educacional Myrian Ervilha Sazonal DF 280 – Km 14 Rural – Samambaia Sul, DF – 72000-000

    

Sobradinho

Escola Classe Santa Helena de Sobradinho Sazonal DF 001  Rodovia 440 - KM 5,5  Chácara Santa Helena nº 13/14, Núcleo
Rural de Sobradinho I

Escola Classe Sí�o das Araucárias  de
Sobradinho Sazonal Rodovia DF 440 KM 13, VC 257, Córrego do Meio, Núcleo Rural de

Sobradinho I

Escola Classe Sonhém de Cima de Sobradinho Sazonal Rodovia DF 205 LESTE KM 04, Assentamento Contagem - Fercal, Núcleo
Rural de Sobradinho II

    

São sebas�ão

E C. CACHOEIRINHA Sazonal BR-251 - KM-38 - Bairro Setor Tradicional  (São Sebas�ão) 
EC. AGUILHADA Sazonal BR 251 - KM 32 - Bairro São Sebas�ão - CEP 71693994 - DF
EC.SÃO BARTOLOMEU Sazonal NR SAO BARTOLOMEU - KM-02 - Bairro Setor Tradicional  (São Sebas�ão) 

CEF NOVA BETANIA Sazonal BR-251 - KM-38 - NOVA BETÂNIA - S/N - Bairro Vila São José (São
Sebas�ão) 

Centro Inerlescolar de linguas - CIL 01 Sazonal Núcleo Rural Capão Comprido - Bairro Setor Tradicional  
CED ZUMBI DOS PALMARES Sazonal Núcleo Rural Capão Comprido - Bairro São Sebas�ão 
Coordenação Regional de Ensino de São
Sebas�ão (CRE-SS) Sazonal Núcleo Rural Capão Comprido - Bairro SÃO SEBASTIÃO 

    

Planal�na

EC Córrego do Atoleiro Sazonal DF-345 – KM 18, Brasília – DF 
CED Osório Bacchin Ordinária DF 205 – Q G Lote 22 – Nr Jardim Morumbi Rural – Planal�na, DF,

CED Águas do Cerrado Sazonal DF 345, Km 20, Imóvel Mestre D'Armas 1, Núcleo Rural Pipiripau -
Planal�na, Brasília - DF

EC Coperbrás Sazonal DF-250/355 – Chácara 172, Brasília/DF 
EC Córrego do Meio Ordinária BR-020 – KM-18 – Chácara C, Brasília/DF 
EC Estância do Pipiripau Sazonal DF-345 – KM-28, Brasília/DF 
EC ETA 44 Ordinária BR-020 – KM 18 – CPAC/EMBRAPA, Brasília/DF 
EC Monjolo Sazonal BR-020 – DF-335 – Fazenda Monjolo, Brasília/DF 
EC Palmeiras Ordinária BR-020 – DF-205 – KM 15, Brasília/DF 
EC Reino das Flores Sazonal Chácara Sinhá Cris�na – Fazenda Mestre D’Armas, Brasília/DF
EC Vale Verde Sazonal  Quintas do Vale Verde – KM 6,5 – Chácara 133, Brasília/DF 
CEF Pipiripal II Sazonal BR 020 DF 345/205, S/N – Planal�na, Brasília – DF

    
Plano Piloto Escola Classe Aspalha Sazonal SMLN - TR 04 - CONJ 01 - CH 160 - Bairro Setor de Mansões do Lago Norte
    

Gama

EC PONTE ALTA DE CIMA Sazonal DF 290 FAZ.PONTE ALTA DE CIMA KM. 14 – Pte. Alta Norte (Gama), Brasília
– DF

EC CÓRREGO BARREIRO Sazonal  Km 08 – Pte. Alta Norte (Gama), Brasília – DF 
CEF PONTE ALTA DO BAIXO Ordinária BR-290 – KM 14 – ENTRADA A ESQUERDA PONTE ALTA DO BAIXO – DF 
CEF PONTE ALTA NORTE Sazonal DF 475 KM 05 N.R.P.N – Pte. Alta Norte (Gama), Brasília – DF 
CEF TAMANDUÁ Sazonal DF 180 KM. 61 PONTE ALTA – Pte. Alta Norte (Gama), Brasília – DF 
CED CASA GRANDE Sazonal MA 16 Chacará 01 Pte. Alta Norte, Núcleo Rural Casa Grande – Gama, DF 

    

Paranoá

Escola Classe Alto Interlagos Ordinária Chácara Alto Interlagos 10A, Al�plano Leste, DF,
Escola Classe Sobradinho dos Melos Sazonal Df 250 – Km 07 Faz. Paranoa Rural Paranoá, DF 
Escola Classe Quebrada dos Néres Sazonal Br 251 – Km 23 Rural Paranoá, DF
Escola Classe Capão Seco Sazonal BR-251 – DF-270 – KM 38 – BSB/UNAI – Paranoá, DF

 
 
 
 

ANEXO VI

Es�ma�va de Custo e Orçamento - a par�r da  GPESQ (93246371)

 

Tabela de es�ma�va de custos observando a cota para ME/EPP

Lote Item Descrição Unidade de Quan�dade  Valor Total es�mado



medida unitário

Lote
1  1 Ampla

concorrência

Fornecimento e transporte de água potável às escolas da
Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal para atender
as escolas ordinárias.

M³ (metro
cúbico) 13.221 R$ 69,94 R$ 924.676,74

Lote
2 2 Cota para

ME/EPP

Fornecimento e transporte de água potável às escolas da
Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal para atender
as escolas sazonais

M³ (metro
cúbico) 3.729  R$ 69,94 R$ 260.806,26

Total => R$ 1.185.483,00

 

ANEXO VII

Cronograma �sico-financeiro (Valor es�mado)

Mês Valor es�mado
Janeiro R$  80,500,00

Fevereiro R$ 100.453,00
Março R$ 100.453,00
Abril R$ 100.453,00
Maio R$ 100.453,00
Junho R$ 100.453,00
Julho R$ 100.453,00

Agosto R$ 100.453,00
Setembro R$ 100.453,00
Outubro R$ 100.453,00

Novembro R$ 100.453,00
Dezembro R$ 100.453,00

Total R$ R$ 1.185.483,00
 

Documento assinado eletronicamente por AMARAL RODRIGUES GOMES - Matr. 02020505,
Gerente de Manutenção de Serviços Administra�vos, em 17/08/2022, às 14:42, 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.

Documento assinado eletronicamente por FIRMINO MOREIRA DE QUEIROZ - Matr. 00245135,
Diretor(a) de Manutenção e Execução de Serviços Administra�vos, em 17/08/2022, às 14:46,
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.

Documento assinado eletronicamente por URSULA CRISTINA FONTANA - Matr. 00445649,
Subsecretário(a) de Administração Geral subs�tuto(a), em 17/08/2022, às 15:16, conforme art.
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verificador= 93529155 código CRC= 01B9A3A5.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

 

00080-00056280/2022-36 Doc. SEI/GDF 93529155


