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PEDIDO DE PROPOSTA N°14/2019 

PROCESSO 00080-00076855/2019-31 

 

MODALIDADE: Dispensa de Licitação em Caráter Emergencial Nº 14/2019 
TIPO: Menor Preço do  mensal global por lote (grupo) 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário 
PROCESSOS N.º(s): 00080-00076855/2019-31 

INTERESSADO: Secretaria de Estado de Educação 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:   10:30 horas do dia 04/06/2019      

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

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente no endereço: SBN 
QUADRA 02 BLOCO C – SALA 105 – EDIFICIO PHENICIA, edifício SEDE I da 
SEDF, Asa Norte, Brasília/DF. 

 

EDITAL DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

O Distrito Federal, por meio da SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
GERAL, unidade orgânica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que fará realizar Dispensa de Licitação em Caráter 
Emergencial, do tipo menor preço, para contratação do objeto especificado no 
Anexo I deste Edital. 

O presente certame será regido pela Lei n.º 8.666/93, e alterações posteriores, 
além das demais normas pertinentes, observadas as condições estabelecidas 
neste Ato Convocatório e seus Anexos.  

 

1 DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços 
de vigilância armada, supervisão motorizada, com fornecimento de mão de 
obra, e de todos os insumos necessários (materiais, uniformes e 
equipamentos), em caráter emergencial, nas Instituições Educacionais e 
Coordenações Regionais de Ensino(CRE) da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, nos postos relacionados no Projeto Básico. 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO  

 

2.1. Que estiverem previamente cadastrados no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF e credenciados perante o sistema 
eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por 
meio do sítio www.comprasnet.gov.br. 
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2.1.1. Os interessados em participar do presente chamamento e que 

não estejam cadastrados no SICAF poderão providenciar o 
cadastramento, ao menos no nível de credenciamento, na forma 
estabelecida na IN SLTI/MPOG nº 2/2010, em qualquer unidade 
de cadastramento dos órgãos/entidades do Governo Federal, 
integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG, ou pela 
Internet, conforme orientações constantes no endereço 
www.comprasnet.gov.br, no link: Acesso Livre > SICAF. 

2.1.2. Que não estejam cadastradas no SICAF ou que estiverem com seus 

cadastramentos vencidos, desde que atendidas às exigências deste 
edital. 

2.1.3. Também poderão participar  as empresas optantes pelo Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples 
Nacional em conformidade com o Acórdão TCU n° 2798/2010 do 
Plenário, justificativas e exigências abaixo: 

2.1.3.1. Não há vedação expressa em nenhuma norma legal de 

participação de empresas optantes pelo Simples Nacional em 
licitações públicas.  

2.1.3.2. A empresa optante pelo Simples Nacional não poderá gozar, 

nesta licitação, de nenhum beneficio tributário na condição de 
optante, em prestigio ao princípio da igualdade, devendo 
preencher sua Planilha de Custos e Formação de Preços 
conforme o Regime Tributário que irá optar, caso seja contratada 
(Lucro Presumido ou Lucro Real).  

2.1.3.3. A empresa optante pelo Simples Nacional que venha a ser 

contratada estará sujeita à exclusão obrigatória do Simples 
Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, em 
conseqüência do que dispõem o art. 17, inciso XII, o art.30, § 1°, 
inciso II e o art.31, inciso II, da Lei Complementar n°123, de 
2006.  

2.2. Não poderão participar: 

2.2.1. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim 
entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes 
legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 
representando interesse econômico em comum; 

2.2.2. Empresário individual ou sociedade empresária, isoladamente ou em 
consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou termo de 
referência ou projeto executivo 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. 

2.2.3. Empresários / Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar 
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com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, 
Municipal e Distrital, bem como o que esteja impedida punida com 
suspensão do direito de licitar ou contratar em qualquer esfera da 
Federação, em qualquer dos Poderes, ou seja, União, Estados, Distrito 
Federal e/ou Municípios; 

2.2.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

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

2.2.6. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição 
e pessoas físicas não empresárias. 

2.2.7. Empresário individual ou sociedade empresária, que tenha 
proprietário, administrador, ou sócio com poder de direção que seja 
familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no 
órgão ou entidade da Administração Pública do Distrito Federal em que 
este exerça cargo em comissão ou função de confiança, na forma 
prescrita pelo Decreto Distrital. nº 32.751/2011, por meio de: 

I - contrato de serviço terceirizado; 

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

III - convênios e os instrumentos equivalentes. 

2.2.7.1. Entende-se por familiar o cônjuge, companheiro (a) ou parente 
em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até 
o terceiro grau, inclusive. 

2.2.7.2. As vedações deste item estendem-se às relações 
homoafetivas.  

2.2.8. Direta ou indiretamente o servidor ou dirigente que integre esta 
Secretaria de Estado de Educação. 

2.2.8.1. Considera-se participação indireta a existência de qualquer 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 
trabalhista do autor do termo de referência ou projeto, pessoa 
física 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. 

2.2.9. Fica vedada participação de cooperativas em licitações públicas, 
quando estas se referirem à contratação de mão de obra e quando o 
labor, por sua natureza, demandar necessidade de subordinação, ante 
os prejuízos que podem advir para o patrimônio público, caso o ente 
cooperativo se consagre vencedor no certame, conforme expresso o 
art. 5º da Lei n.º 12.690/12. 

2.2.10. É vedado a participação do autor do projeto, básico ou executivo, pessoa 

física ou jurídica; 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Subsecretaria de Administração Geral 
 

 

 

 

3. DA DATA E LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
EXIGIDA 

3.1. Deverá ser entregue pelo representante legal da licitante hora e local 

mencionados no item 1, em envelopes identificados, como 01 

(documentação)  e 02 (proposta de preços), com documentação 

devidamente autenticada em Cartório em caso de não ser os originais.  

 

4 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

4.1. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO: 

4.1.1. Comprovação da Habilitação Jurídica 

a) Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de 
empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, 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 atividade assim o exigir. 

4.1.2. 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 relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente 
ao ramo de atividade e compatível 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 Certidão Conjunta 
de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, expedida 
pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

e) Para as empresas com sede e/ou domicílio fora do Distrito Federal, certidão 
Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela 
Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena 
validade, que poderá ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br. 
(inteligência do art. 173, da LODF); 

f) Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias 
e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

http://www.fazenda.df.gov.br/
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g) Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica 
Federal. 

h) Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que 
poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao. 

4.1.3. Qualificação Técnica. 

4.1.3.1    As licitantes deverão apresentar Autorização de Funcionamento 
como empresa especializada em prestar serviços de vigilância e segurança 
no Distrito Federal, concedida pelo Ministério da Justiça (MJ), por 
intermédio do Departamento de Polícia Federal, acompanhada da 
respectiva Revisão da Autorização de Funcionamento, quando for o caso, 
com validade na data de apresentação das propostas, conforme estabelece 
a Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, Decreto nº 89.056, de 24 de 
novembro de 1983 e Portaria nº 3.233/2012–MJ/DPF, incluindo a menção 
ao correspondente Certificado de Segurança. 

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

4.1.3.2   Declaração de regularidade de situação de cadastramento em 
nome da licitante, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito 
Federal, em plena validade, conforme estabelece o artigo 38 do Decreto n.º 
89.056 de 24 de novembro de 1983 

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

4.1.3.4    Para fins de comprovação da capacidade técnica  a licitante deverá 
comprovar, por meio de no mínimo um Atestado(s) de Capacidade Técnica, 
que tenha executado serviços de vigilância em quantidade não inferior a 
50% (cinquenta por cento) do efetivo previsto no anexo I, não inferior a 3 
(três) anos,  em conformidade ao Acórdão do Tribunal de Contas da União 
nº 1214/2013 e Instrução Normativa nº 06/2013 do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 

a. Será admitido o somatório de atestados para efeito de comprovação 
da quantidade requerida, desde que relativos a períodos simultâneos. 

http://www.tst.jus.br/certidao
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b. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua 
execução. 

4.1.3.5    Indicação de instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico 
adequado e disponíveis para realização do objeto do presente Projeto 
Básico, nos termos do art. 30, inciso II da Lei n° 8.666/93, constando da 
declaração de concordância dos profissionais em compor a equipe técnica 
que se responsabilizará pela execução do objeto. 

4.1.3.6    Declaração de pleno conhecimento das condições locais de 
execução do  objeto, do presente Projeto Básico. 

4.1.3.7    Autorização de funcionamento das estações móveis e fixas de 
sistemas de rádio de comunicação emitida pela Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL, ou contrato de uso de telefonia móvel com 
operadora autorizada pela ANATEL, ou declaração de empresa de 
telecomunicação, junto com o comprovante de termo de autorização 
expedido pela ANATEL, conforme Portaria nº 30.491/13 e suas atualizações. 

4.1.3.8    Certificado de Registro de autorização para compra de produtos 
controlados (arma não letal), expedido pelo Ministério da Defesa/Exército 
Brasileiro, conforme Decreto nº 9.493/2018, em plena validade. 

4.1.3.9    Comprovante de possuir armas letais e não letais ou de já ter sido 
autorizada a adquiri-las, de no mínimo 50% da quantidade de postos 24hs, 
de acordo com o anexo I por meio de alvará publicado no Diário Oficial da 
União, de acordo com a Portaria nº 3.233/2012 da Diretoria 
Geral/Departamento de Polícia Federal, de 10/12/2012 e suas atualizações. 

4.1.4. Qualificação Econômico-Financeira 

4.1.4.1 Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação para fins 
de qualificação econômico-financeira: 

4.1.4.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado 
há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

4.1.4.3 Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-
financeira deverão comprovar o seguinte: 

4.1.4.4 A boa situação financeira a que se refere o item 4.1.4 estará 
comprovada na hipótese de o licitante dispor de Índices de Liquidez Geral 
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(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 1 (um 
inteiro) calculado de acordo com as fórmulas seguintes em conformidade ao 
Acórdão do Tribunal de Contas da União nº 1214/2013 do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão Instrução Normativa nº 06/2013: 

LC =    Ativo Circulante 

                 Passivo Circulante 

  

LG =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

  

SG =                         Ativo Total 

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

4.1.4.5 Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – 
Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e 
seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, tendo por 
base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último 
exercício social em conformidade ao Acórdão do Tribunal de Contas da 
União nº 1214/2013 e Instrução Normativa nº 06/2013 do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão; 

4.1.4.6 Comprovação do Patrimônio Líquido de 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial 
e demonstrações contábeis do último exercício social em conformidade ao 
Acórdão do Tribunal de Contas da União nº 1214/2013 e Instrução 
Normativa nº 06/2013 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

4.1.4.7 Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos 
assumidos, de que um doze avos dos contratos firmados com a 
Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data 
apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante 
em conformidade ao Acórdão do Tribunal de Contas da União nº 1214/2013 
e Instrução Normativa nº 06/2013 do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, observados os seguintes requisitos: 
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4.1.4.8 A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado 
do Exercício – DRE, relativa ao último exercício social; e 

4.1.4.9 Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na 
Demonstração do Resultado do Exercício – DRE apresentada seja superior a 
10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar 
justificativas. 

4.1.4.10 A licitante deverá apresentar os cálculos constantes dos subitens 
anteriores em papel timbrado, assinado pelo seu representante legal e por 
seu contador ou técnico contábil, apresentando a prova de regularidade 
deste, conforme Resolução nº 1.402/2012. 

4.1.4.11 Apresentação de certidão negativa de feitos sobre falência, 
recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor 
da matriz da licitante datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja 
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de 
praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas às 
certidões de cada um dos distribuidores. 

4.1.4.12 As empresas em situação regular no SICAF, onde já constam os 
índices econômicos (LG, LC, SG), não estão isentas da apresentação dos 
cálculos pertinentes. 

 

 

4.1.5. Documentação Complementar 

4.1.5.1.  Declarações subscrita por representante legal da licitante, elaborada em 
papel timbrado, atestando que: 

a) Não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos 
para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não 
utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 
(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos 
(conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93), a ser declarada também no 
sistema quando do lançamento da proposta . 

b) Declaração Exclusiva para Microempresa ou Empresa de pequeno porte em 
condições de usufruir o tratamento favorecido previsto na LC nº 123/2006. 

c) Atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de 
fevereiro de 2012 . 

d) Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está 
em conformidade com as exigências deste edital. 

e) Se houver superveniência de algum fato impeditivo à participação no certame, 
fica a licitante obrigada a declará-lo, sob pena das sanções legais cabíveis. 
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e). Declaração de que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 
4.770, de 22 de fevereiro de 2012. (DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE);  

 

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. A proposta a ser encaminhada no envelope deverá conter: 

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

b) VALOR DA PROPOSTA, obtido por meio das planilhas de custos 
que deverão ser Anexadas à proposta, de forma completa, em 
moeda corrente nacional, computando todos os custos necessários 
para o atendimento do objeto desta licitação, tais como: quantidade 
de pessoal alocado na execução do contrato, materiais, 
equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, seguros, transporte, garantia e quaisquer 
outros que incidam ou venham a incidir sobre os serviços 
contratados, de acordo com o estabelecido no edital e seus Anexos. 

c) As especificações detalhadas dos serviços a serem prestados, 
observadas as características contidas no Anexo I – Termo de 
Referência; 

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) A planilha de custos e de formação de preços afetas aos 
profissionais deverá conter indicação dos sindicatos, acordos 
coletivos, convenções coletivas, sentenças normativas ou leis, que 
regem essas categorias que executarão os serviços, e as 
respectivas datas bases e vigências, com base no Código Brasileiro 
de Ocupações – CBO, segundo disposto no inc. III do art. 21 da 
Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02, de 30/04/2008; 

f)  Deverão ser observados, quando do preenchimento da planilha de 
preços, os valores estabelecidos na legislação vigente relativos 
ao recolhimento dos encargos sociais (tais como INSS, SESI ou 
SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, 
Seguro Acidente de Trabalho/SAT/INSS, SEBRAE, Férias, 13º 
Salário e outros); 

g) Na formulação de sua proposta a empresa deverá observar o regime 
de tributação ao qual está submetida, inclusive no tocante à 
incidência das alíquotas de ISS, PIS e COFINS sobre seu 
faturamento, conforme as Leis n.º 10.637/2002 e 10.833/2003 
(Acórdão TCU- Plenário n.º 2.647/2009). 

h) 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 
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nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exeqüibilidade, 
podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

  I – Questionamentos junto à proponente para a apresentação 
de justificativas e comprovações em relação aos custos com 
indícios de inexequibilidade; 

 II – Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou 
sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho; 

III – Levantamento de informações junto ao Ministério do 
Trabalho e Emprego e junto ao Ministério da Previdência 
Social; 

IV – Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos 
ou similares; 

V – Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

VI – Verificação de outros contratos que o proponente mantenha 
com a Administração Pública ou com a iniciativa privada; 

VII – Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos 
utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, 
supermercados e fabricantes; 

VIII – Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo 
proponente; 

IX – Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas 
publicados por órgãos de pesquisa; 

X – Estudos setoriais; 

XI – Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, 
Estadual ou 

Municipal; 

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

XIII – Demais verificações que porventura se fizerem 
necessárias. 

i) A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha 
de custos, desde que não contrariem instrumentos legais, não 
caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da 
proposta. 

j) A proposta mais bem classificada será encaminhada ao setor 
requisitante da contratação para elaboração de parecer quanto a 
aceitabilidade e verificação da compatibilidade do preço ofertado com o 
valor estimado, à conformidade com as especificações técnicas do 
objeto licitado e com os requisitos estabelecidos neste edital e seus 
anexos, devendo ser desclassificada de forma motivada a que estiver 
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em desacordo. 

k). Para efeito de aceitabilidade das propostas, não serão 
admitidos valores superiores aos preços estimados pela SE/DF, 
caso em que importará na desclassificação da proposta.  

 
5.2. No julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço 
global por lote (grupo)/mês, observados os prazos máximos para 

fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade e demais condições estabelecidas neste Edital. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. A participação de qualquer licitante deverá observar o disposto no edital e 

no anexo I – Termo de Referência. 

6.2. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a 

Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

6.3. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pela 

Comissão de Chamada Pública da SEDF no endereço eletrônico 

pregao.sedf@gmail.com  ou pelo telefone: 3901-2368 e fax: 3901-2319. 

7. DO FORO 

21.1. O foro para dirimir questões relativas à esta Dispensa será o de 

Brasília/DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja.  

 

 

 

PROJETO BÁSICO 

  

  

  

  

  

Contratação de empresa(s) especializada(s), em caráter emergencial, para 
prestação dos serviços de vigilância armada, supervisão motorizada com 

mailto:pregao.sedf@gmail.com
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fornecimento de mão de obra, e de todos os insumos necessários 
(materiais, uniformes e equipamentos) nas Instituições Educacionais e 

Coordenações Regionais de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal, nos postos relacionados neste Projeto Básico. 

  

  

  

  

  

1. OBJETO 

  

Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos 
serviços de vigilância armada, supervisão motorizada, com fornecimento de 
mão de obra, e de todos os insumos necessários (materiais, uniformes e 
equipamentos), em caráter emergencial, nas Instituições Educacionais e 
Coordenações Regionais de Ensino(CRE) da Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal, nos postos relacionados neste Projeto Básico. 

  

2.OBJETIVO 

  

Prover as Instituições Educacionais da Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal de serviços de vigilância armada, de acordo 
com as normas legais e as definidas no presente Projeto Básico, visando 
garantir a segurança do patrimônio da instituição sob sua guarda, bem 
como de seus alunos, servidores e usuários. 

  

3.CARACTERÍSTICAS DO OBJETO 

  

3.1 A(s) empresa(s) deverá(ão) alocar recursos humanos de seu 
quadro de pessoal, com mão-de-obra capacitada e treinada, de acordo com 
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a categoria e quantitativo constante do neste Projeto Básico, para fins de 
prestação de serviços de vigilância armada, conforme legislação vigente. 

3.2 Os serviços deverão ser executados com fornecimento de 
materiais e equipamentos adequados, todos estes a cargo da(s) 
Contratada(s). 

3.3 Os serviços poderão ser prestados em qualquer unidade de 
ensino da rede pública, bem como nas Coordenações Regionais de Ensino 
da Secretaria de Estado de Educação do DF, independente de constar ou 
não no rol elencado no Anexo I. 

3.4 O certame será processado, conforme quadro a seguir: 

  

Item Tipo de Posto 
Qtd 

Postos 
Efetivo 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
MENSAL 

(R$) 

1 
Vigilância Armada 12 

horas Diurno 
04 08 14.700,60 58.802,40 

2 
Vigilância Armada 12 

horas Noturno 
04 08 16.296,00 65.184,00 

3 
Vigilância Armada com 
arma não letal 12 horas 

Diurno 
170 340 14.976,30 2.545.971,00 

4 
Vigilância Armada com 
arma não letal 12 horas 

Noturno 
170 340 16.807,32 2.857.244,40 

5 
Supervisão Motorizada 

12 horas – Diurno 
04 08 18.654,29 74.617,16 

6 
Supervisão Motorizada 

12 horas – Noturno 
04 08 20.893,90 83.575,60 

TOTAL 356 712   5.685.394,56 
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4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

  

A contratação do referido Objeto está amparada no que dispõe 
a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 7.102/83, Lei Distrital nº 4.636/11, 
Decreto Distrital nº 34.339/13, Decreto Distrital nº 38.934/2018, Portaria nº 
3.233/12-MJ/DPF e suas alterações, Instrução Normativa nº 05/2017-MPOG 
e suas alterações, Convenção Coletiva de Trabalho 2019 e demais 
normativas aplicáveis. 

  

5. JUSTIFICATIVA 

  

5.1 A descentralização administrativa de atividades 
complementares à execução de serviços públicos é um fenômeno 
observado na Administração Pública Moderna. No Distrito Federal, o efeito 
encontra-se respaldado no Decreto Distrital nº 25.937, de 15/06/2005, que, 
entre outras disposições, fixou os campos de terceirização na administração 
pública, conforme o que segue: 

“Art. 1º As atividades de vigilância, limpeza e conservação, 
ajardinamento e limpeza de áreas urbanas, segurança, transporte, 
informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações, 
manutenção predial, de equipamentos e de instalações e outras 
assemelhadas, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Distrito 
Federal, excetuando-se as companhias de capital aberto, serão, de 
preferência, objeto de execução indireta, mantido o poder regulatório e de 
fiscalização dessas atividades por parte do Poder Público”. 

            Ainda, no mesmo Decreto, ressalta-se a obrigatoriedade 
de adoção de procedimento licitatório para a referida descentralização, 
conforme o que segue: 

“Art. 3º Os órgãos e entidades da Administração Direta e 
Indireta do Distrito Federal, excetuando-se as companhias de capital aberto, 
relacionados no artigo 1º, que atualmente mantenham contrato de gestão 
envolvendo os serviços previstos no artigo 1º promoverão, a partir da 
publicação deste Decreto, as medidas necessárias ao início dos 
procedimentos de contratação previstos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e alterações posteriores. 
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5.2 Considerando a extensão das ações elaboradas por esta 
Secretaria, cabe ressaltar um breve histórico que antecedem a necessidade 
da pretensa contratação emergencial, sendo assim,  destaca-se que foi 
realizado o Pregão Eletrônico n° 34/2014, SPR 07/20161 - Processo n°s 
080.010029/2015 e 080.005033/2015, resultando nos 
seguintes procedimentos administrativos, ou seja, Contratos firmados n°s 
20/2015 19/2016, ambos referentes ao LOTE 02 da licitação à época que 
abrange as regiões de Brazlândia, Ceilândia, Gama, Recanto das Emas, 
Samambaia, Santa Maria, Taguatinga – cuja Contratada não demonstrou 
interesse em renovar a prestação dos serviços mesmo cabendo ainda 
possibilidade de prorrogação uma vez que poderiam ainda ser aditados. 

5.3 - Diante desse contexto, ressalta-se a necessidade de 
contratação de vigilância armada, supervisão motorizada, em caráter 
emergencial, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e 
equipamentos, visando o atendimento adequado à demanda escolar, 
garantido o tratamento indispensável às Instituições Educacionais da Rede 
Pública e Coordenações Regionais de Ensino(CRE) da Secretaria de Estado 
de Educação do Distrito Federal, na busca da satisfação do interesse público 
em questão. 

5.4 - Nessa seara é indiscutível que os serviços são 
caracterizados como essenciais e não podem sofrer solução de 
continuidade. 

 5.5 Diante do exposto, como a atual Empresa Contratada não 
manifestou interesse para fins de renovação contratual foi necessário a 
elaboração, tempestiva, do presente Projeto Básico, em caráter 
emergencial, tendo em vista que os Contratos regulares n°s 20/2015 e 
19/2016 expirar-se-ão, respectivamente, em 30 de junho de 2019 e 13 de 
julho de 2019, e, no entanto, enquanto ainda vigentes poderiam ser 
aditivados para atendimento ao objeto em tela. 

5.6 É imprescindível a continuidade de atendimento regular 
nas Instituições Educacionais vinculadas às Coordenações Regionais de 
Ensino - BRAZLÂNDIA, CEILÂNDIA, GAMA, RECANTO DAS EMAS, 
SAMAMBAIA, SANTA MARIA, TAGUATINGA - , perfazendo o total de 356 
(trezentos e cinquenta e seis) postos de trabalho e 712 (setecentos e doze) 
de  quantitativo de efetivos, com base na demanda atual prevista de 
profissionais. 

5.7 Quando da elaboração da presente proposta referente à 
solicitação de contratação de empresa especializada para prestação de 
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serviços de vigilância armada nas Instituições Educacionais e Coordenações 
Regionais de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal, foi determinado o  número de postos de vigilância (cada qual com 
02 vigilantes) para atender à demanda então existente. 

5.8 Tais fatores, aliados à necessidade de uma gestão pública 
preventiva impõem-se a deflagração de um procedimento licitatório em 
caráter emergencial por 180 (cento e oitenta) dias. 

5.9 Isto posto, é dever da SEEDF atender aos padrões mínimos 
de qualidade na prestação dos serviços educacionais como forma 
assecuratória e imprescindível, visando que as atividades realizadas pela 
Administração sejam ininterruptas, efetivas, eficazes e legais, observando o 
interesse da coletividade e a demanda da população no âmbito do Distrito 
Federal. 

5.10 Os fatos provam que não foi por desídia, desleixo ou 
negligência de quem deveria ter dado início a esse processo, mas sim às 
circunstâncias singulares. Assim, tal ação de contratar emergencialmente é 
necessária para assegurar a continuidade no atendimento dos serviços de 
vigilância. É fato que a interrupção de serviços desta natureza implica em 
sérios transtornos e compromete o funcionamento regular das referidas 
unidades. 

5.11 Evidenciada a necessidade de atendimento às Instituições 
Educacionais e Coordenações Regionais de Ensino, sem prejuízo das 
considerações explicitadas, que justificam, pautam e fundamentam 
perfeitamente a pretensa contratação, independentemente da necessária 
cobertura às demandas supervenientes, que é solicitado o supremo 
empenho, no sentido de não permitir que as condições de insalubridade se 
reinstalem e venham a causar transtornos para a preservação dos 
indivíduos, no que concerne à aprendizagem e segurança da comunidade 
escolar. 

5.12 Sendo assim verificar-se-á a necessidade e a importância 
da contratação dos serviços em referência para segurança do patrimônio 
das Instituições Educacionais e Unidades Administrativas da Secretaria de 
Educação do Distrito Federal, bem como para toda a coletividade 
administrada. 

5.13 Armamento não letal 

O uso de armas não letais vem sendo adotado nas principais 
forças policiais e empresas de segurança em todo o mundo, por perceberem 
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que essas representam uma evolução e aperfeiçoamento do serviço de 
vigilância, uma vez que diminui o risco de acidentes fatais envolvendo 
terceiros e os próprios vigilantes, daí porque deve ser incentivado pelos 
tomadores de serviço de vigilância, mormente em se tratando de 
contratação com base em procedimento licitatório. 

A importância da utilização dessas armas não letais pelos 
vigilantes autorizados pela Polícia Federal é a necessidade de evitar choque 
corpo a corpo, ou o uso de arma de fogo (em determinados casos) com os 
profissionais preservando sua integridade, bem como a dos infratores. 

Dessa forma o objetivo é reduzir, se não acabar com mortes 
em confrontos de infratores com vigilantes e também lesões corporais 
advindas de tumultos, assaltos, tentativa de furtos, quando for possível. 

Com relação à Secretaria de Estado de Educação, há de 
considerar o grande fluxo de pessoas, tais como: alunos, professores, 
funcionários, visitantes, sendo que dessa maneira, com as armas não letais 
em posse dos profissionais de segurança será conferida alternativa para 
lidar com a maioria das situações de conflitos, sem colocar em risco sua 
integridade física e a vida de pessoas inocentes eventualmente presentes 
nas Instituições de Ensino da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

 Portanto, se o profissional de segurança estiver equipado com 
a arma não letal, o mesmo não terá dúvida de usá-la, o que 
consequentemente inibirá as ações criminosas com eficácia e preservará a 
integridade física do ser humano. 

O objetivo da utilização do spray de pimenta é a opção de 
reação para situações de agressão, invasão, tumultos, etc., na proporção 
exata de acordo com a violência perpetrada. Nesse diapasão, as ações no 
quesito segurança devem usar um gradiente de força mostrando 
alternativas que seguem o preceito de uso proporcional da mesma, no 
intuito de evitar o seu uso excessivo o que pode gerar danos físicos. 

De outro passo, esse equipamento também é um meio da 
Secretaria de Estado de Educação se diferenciar com respeito à atuação da 
vigilância no DF, destacando-se pela utilização de modernos instrumentos 
de segurança, como alternativa para lidar com a maioria das situações de 
conflitos, sem colocar em risco a integridade física dos alunos e professores 
presentes nas escolas, respeitando os direitos humanos. 
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Assim, a sociedade sente-se mais segura, uma vez que as armas 
não letais representam uma alternativa segura para a defesa do patrimônio 
com eficiência e respeito aos direitos humanos. 

A portaria nº 1, de 05 de janeiro de 2009 do Regulamento no 
Exército Brasileiro do Ministério da Defesa e o art. 91 do Regulamento (R-
105) aprovado pelo Decreto nº 9.493, de 05 de setembro de 2018 autorizam 
qualquer empresa de segurança privada a adquirir armas e munições não 
letais, desde que atenda aos requisitos legais, e após a autorização de 
compra pela Polícia Federal, publicada no Diário Oficial da União. 

Com efeito, não é demais lembrar que qualquer empresa de 
vigilância pode fazer uso de armas não letais, bastando, para tal 
procedimento, preencher os requisitos estabelecidos pela Portaria nº 
3.233/2012-DG/DPF e alterações posteriores, que veio substituir a Portaria 
387/2006, os quais são, basicamente, obter autorização para aquisição de 
tal modalidade de armas, bem como promover curso de especialização para 
os vigilantes que as utilizarão. 

  

6. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DOS SERVIÇOS 

  

6.1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

6.1.1 A empresa prestará seus serviços nos postos e horários 
fixados pela Administração, obedecida à jornada de trabalho legalmente 
fixada e utilizada para a respectiva atividade. 

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

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

6.1.4 Cumprir as instruções da Coordenação Regional de 
Ensino, quanto aos sistemas de iluminação e ventilação durante e após o 
horário de expediente. 
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6.1.5 Todos os postos de vigilância citados deverão ser 
equipados com armamento não  letal, e quando necessário, armamento 
letal, conforme especificações técnicas previstas no presente Projeto Básico. 

6.1.6 Os postos de vigilância deverão ser supervisionados 
constantemente, por supervisores motorizados com veículo leve ou 
utilitário, contendo farol de sinalização, farol de busca, rádio de 
comunicação HT ou similar, desde que de comprovada funcionalidade, e/ou 
telefone celular, na forma das Portarias nº 3.233/12-MJ/DPF e nº 
30.491/13-GAB/CGCSP/DPF, cones de sinalização e material de primeiros 
socorros, de forma a garantir a efetividade dos serviços e a comunicação 
com a central de controle da CONTRATADA e com o representante da 
CONTRATANTE, estando este em qualquer localidade do Distrito Federal. 

6.2 - PROCEDIMENTOS 

6.2.1 Controle de pessoas na Portaria 

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

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

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

6.2.2 Em horário de expediente 

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

a. Caso reconheça como Servidor do Quadro, permitir o acesso 
ao prédio; 

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

I. Solicitar identificação, o nome do servidor que irá visitar, 
efetuar o cadastramento, permitir o acesso após consultar, via telefone, o 
servidor a ser visitado, verificar visualmente os pertences do visitante e 
devolver o documento identificativo; 
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II. Se o visitante portar bem particular oferecer o guarda-
volumes. Caso não concorde em deixá-lo sob guarda, registrar a 
identificação do bem; 

III. Caso o visitante se recuse a identificar-se, não permitir a 
entrada, comunicando imediatamente a Unidade ou pessoa com a qual o 
visitante ia se dirigir. 

6.2.2.2 Nos casos específicos de altas autoridades (Federal, 
Distrital e Municipal), solicitar apenas identificação comprobatória, 
identificando-se apenas o nome do visitante e a respectiva sala. 

6.2.2.3 Quando da saída do visitante, o vigilante/guardete em 
exercício na portaria deve verificar a normalidade do ato. Caso observe 
regularidade, permitirá a saída. 

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

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

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

6.2.3 Fora do horário de expediente 

6.2.3.1 O vigilante/guardete de plantão observará as pessoas 
que pretendem entrar na Instituição. 

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

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

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

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

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

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

6.2.5 Portaria - Saída de Bem (Dever do vigilante/guardete) 

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

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

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

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

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

6.2.5.3 Sendo particular, o portador deverá apresentar 
documento comprobatório, ou declaração expressa do proprietário 
identificando detalhadamente o bem. 

6.2.5.4 Caso o portador não apresente nenhum comprovante 
que o isente de irregularidade, comunicar de imediato à Direção da Escola/ 
Coordenações Regionais. 

6.2.5.5 A falta de autorização habilita o vigilante/guardete de 
plantão a IMPEDIR qualquer saída de bem das Instituições, seja público ou 
particular. 
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6.2.6 Controle de entrada/saída dos veículos do 
estacionamento 

6.2.6.1 O acesso ao estacionamento é permitido apenas para 
veículos oficiais e de servidores autorizados. 

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

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

6.2.6.4 O acesso ao estacionamento da Instituição, dos veículos 
de servidores, só será permitido mediante autorização expressa da direção, 
onde se torna obrigatório o registro em livro próprio. 

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

6.2.6.6 Controlar rigorosamente a entrada e saída de veículos 
de visitantes e de servidores (estes últimos deverão estar devidamente 
identificados pelos distintivos em local visível do veículo). 

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

6.2.7. Atribuições dos Supervisores da Contratada 

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

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

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

6.2.7.4 Providenciar as necessárias substituições, junto à 
CONTRATADA, por ocasião de férias, licença médica ou qualquer outro tipo 
de afastamento dos empregados. 
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6.2.7.5 Manter a ordem, a disciplina, o respeito, junto a todo o 
pessoal da CONTRATADA, orientando e instruindo seus subordinados na 
forma de agir. 

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

6.2.7.7 Não permitir que os empregados da CONTRATADA se 
dirijam a qualquer autoridade, para tratar de assuntos relacionados ao 
serviço ou particulares. 

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

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

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

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

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

6.2.7.13 Não permitir que os empregados da CONTRATADA 
abandonem seus postos, sem motivo plenamente justificado. 

6.2.7.14 Informar à respectiva Chefia, qualquer alteração do 
serviço ou irregularidade verificada. 

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

6.2.7.16 Adotar todas as providências ao seu alcance para 
sanar irregularidades ou agir em casos emergenciais. 
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6.2.7.17 Manter atualizada toda a documentação sob sua 
responsabilidade. 

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

6.2.7.19 Portar sempre, de forma ostensiva, o seu crachá de 
identificação. 

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

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

6.2.7.22 Não permitir que empregados da CONTRATADA 
entrem ou saiam das dependências do CONTRATANTE por locais que não 
aqueles previamente determinados. 

6.2.7.23 Auxiliar nas atividades de prevenção a incêndio, ou 
outros sinistros, visando a segurança física de pessoal, de instalações e do 
patrimônio. 

6.2.7.24 Cumprir rigorosamente seus horários de serviço. 

6.2.7.25 Comunicar ao Executor Local do Contrato, para as 
providências cabíveis, quais os empregados que foram dispensados por 
motivo de saúde. 

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

6.2.7.27 Desenvolver todas as atividades inerentes à sua área 
de responsabilidade, seguindo as orientações e determinações do Executor 
Local do Contrato, de acordo com as necessidades do serviço. 

6.2.7.28 Providenciar a cobertura das faltas do dia. 

6.2.7.29 Informar-se das possíveis ocorrências no plantão 
anterior. 

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

6.2.7.31 Nos casos em que forem disponibilizados 
microcomputadores, constatar o seu funcionamento e solicitar à 
Administração o conserto, caso estes apresentem defeito. 
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6.2.7.32 Inspecionar os equipamentos utilizados pelos 
vigilantes (radiotransmissor, telefone celular, lanterna e outros). 

6.2.7.33 Providenciar o material necessário ao vigilante. 

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

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

6.2.7.36 Fiscalizar a apresentação e o preenchimento dos livros 
e formulários utilizados pela vigilância. 

6.2.7.37 Providenciar a entrega completa dos uniformes dos 
vigilantes. 

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

6.2.7.39 Fornecer, quando necessário, todos os livros e 
formulários de controle utilizados pelo CONTRATANTE. 

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

6.2.8 Atribuições do Vigilante/Guardete 

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

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

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

6.2.8.4 Portar sempre, de forma ostensiva, e em local 
determinado pela chefia, seu crachá de identificação. 

6.2.8.5 Assumir o posto 10(dez) minutos antes no local de 
trabalho e de posse dos acessórios necessários para o bom desempenho do 
trabalho. 
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6.2.8.6 Ao chegar ao posto, receber e passar o serviço, citando 
todas as situações encontradas, bem como as ordens e orientações 
recebidas. 

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

6.2.8.8 Comunicar, se possível com antecedência, à 
Administração, a necessidade de faltar ao serviço, decorrente de motivo de 
saúde ou força maior. 

6.2.8.9 Respeitar o supervisor designado pela CONTRATADA, 
para acompanhamento dos serviços, encaminhando-lhe todas as questões 
relativas ao vínculo funcional com a CONTRATADA à qual pertence. 

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

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

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

6.2.8.13 Não participar de grupos de manifestações ou 
reivindicações, evitando espalhar boatos ou tecer comentários desairosos 
ou desrespeitosos relativos a outras pessoas. 

6.2.8.14 Não abordar autoridades ou servidores de outras 
áreas, para tratar de assuntos particulares ou de serviço, salvo quando 
devidamente autorizado pela sua chefia imediata. 

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

6.2.8.16 Manter atualizada a documentação utilizada no posto. 

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

6.2.8.18 Comunicar imediatamente à Administração, bem 
como ao responsável pelo Posto, qualquer anormalidade verificada, 
inclusive de ordem funcional para que sejam adotadas as providências de 
regularização necessárias. 
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6.2.8.19 Comunicar à Administração todo acontecimento 
entendido como irregular e que possa vir a representar risco para o 
patrimônio da Administração. 

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

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

6.2.8.22 Evitar sujeiras dentro e em torno das 
guaritas/recepções, bem como a utilização de objetos estranhos ao estrito 
cumprimento do serviço. 

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

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

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

6.2.8.26 Atentar-se no manuseio dos quadros elétricos. 

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

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

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

6.2.8.30 Fiscalizar e efetuar em sistema de controle próprio, a 
entrada e a saída dos veículos que adentrarem nas dependências do 
CONTRATANTE, identificando o motorista e anotando a placa do veículo, 
sendo de veículos oficiais ou particulares, mantendo sempre os portões 
fechados. 

6.2.8.31 Impedir que veículos sejam estacionados fora das 
vagas nos estacionamentos. 
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6.2.8.32 Manter os portões de entrada e saída, fora do horário 
de expediente, trancados após a constatação de inexistência de veículos 
particulares sem autorização para permanência nas dependências do 
CONTRATANTE. 

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

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

6.2.8.35 Manter sigilo das informações da área de segurança 
obtidas em razão do cargo ocupado. 

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

6.2.8.37 Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial 
junto ao posto e imediações, que implique ou ofereça risco à segurança das 
instalações ou comprometa o regular andamento dos serviços contratados. 

6.2.8.38 Impedir formação de grupo em torno do balcão das 
recepções, bem como ligações telefônicas de caráter particular, salvo por 
motivo imperioso. 

6.2.8.39 Proibir a utilização do Posto para guarda de objetos 
estranhos ao local, de bens de servidores, de empregados ou de terceiros. 

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

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

6.2.8.42 Fiscalizar a movimentação de bens e pessoas no 
interior das dependências do CONTRATANTE, comunicando qualquer 
irregularidade ao Executor Local do Contrato daquela Unidade. 
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6.2.8.43 Verificar, diariamente, se os aparelhos elétricos são 
desligados, após o expediente, salvo aqueles para os quais haja instruções 
em contrário. 

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

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

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

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

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

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

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

6.2.8.51 Não permitir formação de grupos de pessoas, 
desconhecidas ou desacompanhadas, junto ao posto, comunicando o fato 
ao responsável pelas instalações e à segurança da Administração, no caso de 
desobediência. 
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6.2.8.52 Não permitir a entrada de quaisquer materiais tóxicos, 
poluentes, corrosivos ou outros nocivos a saúde, sem antes submetê-los à 
apreciação da fiscalização da CONTRATADA e a gestão do CONTRATANTE. 

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

6.2.8.54 Abster-se da execução de quaisquer outras atividades 
alheias aos objetivos avençados em Contrato, especial e principalmente 
durante o horário em que estiver prestando os serviços. 

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

6.2.8.56 Atuar, sempre que necessário, em situações 
emergenciais, utilizando e acionando os meios disponíveis. 

6.2.8.57 Auxiliar nas atividades de prevenção a incêndios, ou 
outros sinistros, segundo orientações específicas, visando a segurança física 
de pessoal, instalações e patrimônio. 

6.2.8.58 Fiscalizar a utilização das CHAVES, observando o 
seguinte: 

1. nos Edifícios onde estão instalados claviculários deverá 
conter chaves de todas as dependências do imóvel; 

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

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

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

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

6. solicitar à Administração a confecção de novas chaves, 
sempre que necessário; 
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7. fazer verificação criteriosa sobre o perfeito estado dos 
chaveiros e dos claviculários, comunicando à Administração em caso de 
necessidade de reparação. 

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

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

6.2.8.61 Conferir e passar para o seu substituto a relação de 
objetos sob sua guarda, tais como móveis, veículos. 

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

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

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

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

6.2.8.66 Ser elemento multiplicador da mentalidade 
prevencionista e sua importância. 

6.2.9 Especificações dos equipamentos não letais 

6.2.9.1 O tipo de equipamento não letal admitido na presente 
licitação é o abaixo destacado: 

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

  

7. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
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7.1 Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade 
os empregados necessários a perfeita execução dos serviços contratados, 
sendo que a seleção deverá ser procedida por exame psicotécnico realizado 
por profissional habilitado. 

7.2 Apresentar, sempre que solicitado, atestado de 
antecedentes civil e criminal de toda mão-de-obra oferecida para atuar nas 
dependências do CONTRATANTE, sendo a primeira apresentada no início do 
Contrato. 

7.3 Apresentar a relação dos empregados indicados para os 
serviços, com a respectiva avaliação individual, a qual deverá atender as 
exigências impostas pelo CONTRATANTE, quando solicitado. 

7.4 Apresentar à unidade responsável pela fiscalização do 
Contrato, após o início da prestação dos serviços, ficha dos empregados 
devidamente digitada, conforme padrão repassado pelo CONTRATANTE, 
acondicionada em pasta suspensa contendo toda a identificação do 
empregado: foto, tipo sanguíneo/fator RH e telefone para contato, dentre 
outros, na sede da CONTRATADA. 

7.5 Após a definição do corpo funcional, repassar ao setor de 
fiscalização do CONTRATANTE comprovante de formação técnica específica 
da mão-de-obra oferecida, através de cópia autenticada do certificado de 
Curso de Formação de Vigilantes, expedidos por Instituições devidamente 
habilitadas e reconhecidas, quando solicitado. 

7.6 Cuidar para que todos os seus empregados possuam a 
Carteira Nacional de Vigilante, conforme Portaria nº 3.233/12, do Ministério 
da Justiça/Departamento de Polícia Federal e alterações posteriores. 

7.7 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos 
serviços, conforme previsto neste documento, sem interrupção, seja por 
motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço e demissão de 
empregados, que não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de 
emprego com o Governo do Distrito Federal, sendo de exclusiva 
responsabilidade da empresa, as despesas com todos os encargos e 
obrigações sociais, trabalhistas e fiscais, inclusive com supervisores/fiscais 
motorizados ou não. 

7.8 Substituir os empregados faltosos, bem como os que não se 
apresentarem devidamente uniformizados e com crachá/plaqueta, 
observando a qualificação necessária e o horário a ser cumprido. 
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7.9 Efetuar a reposição da mão-de-obra nos Postos, em caráter 
imediato, em eventual ausência, justificada ou injustificada, não sendo 
permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra). 

7.10 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões 
desejados, para atender eventuais acréscimos solicitados pela 
Administração, bem como impedir que a mão-de-obra que cometer falta 
disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às 
instalações do CONTRATANTE, de forma a garantir a continuidade dos 
serviços essenciais. 

7.11 Realizar, anualmente, exames médicos periódicos com os 
empregados, substituindo aqueles que não estão aptos a desempenhar as 
atividades exigidas pelo CONTRATANTE. 

7.12 Atender de imediato às solicitações quanto a substituições 
da mão-de-obra, não qualificada ou entendida como inadequada para a 
prestação dos serviços; 

7.13 Capacitar, a medida que forem adquiridos pelo 
CONTRATANTE, o corpo funcional para operação de equipamentos ligados a 
área de segurança, tais como, detectores de metais e de vistoria por "Raios-
X", segurança eletrônica, dentre outros. 

7.14 Fornecer todo o material de consumo (caneta, lápis, 
borracha, régua, prancheta, agenda, pasta, grampeador, sacador de 
grampo, blocos de rascunhos, blocos de recados) necessário ao bom 
andamento dos serviços da vigilância. 

7.15 Fornecer mural para controle de postos e escalas, os quais 
deverão ser identificados também através de fotos, na sede da 
CONTRATADA. 

7.16 Fornecer, sempre que necessário, não deixando faltar por 
nenhum lapso temporal, todos os livros e formulários de controle já 
utilizados pelo CONTRATANTE, bem como, aqueles que futuramente 
possam a ser criados. 

7.17 Manter guardados nas dependências da CONTRATADA 
para eventuais necessidades de verificação, todos os livros, formulários 
utilizados ou similares, devidamente organizados e catalogados. 

7.18 Armazenar em armário de pastas suspensas para 
armazenamento dos documentos relativos ao cadastro de pessoal da 
empresa que desempenha atividade no CONTRATANTE, bem assim armários 
para guarda de toda a documentação já utilizada. 
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7.19 Observar as Normas de Segurança e Medicina do 
Trabalho, inclusive, fornecer produtos apropriados aos vigilantes expostos 
ao sol. 

7.20 Apresentar ao CONTRATANTE toda a Legislação Federal e 
Distrital atualizada existente ou que venha a ser criada que regulamenta a 
área de vigilância, bem como, fornecer, anualmente, o acordo coletivo 
celebrado no sindicato dos empregados em empresas de segurança e 
vigilância do Distrito Federal, tão logo esteja definido. 

7.21 Fiscalizar, por meio dos supervisores/fiscais, a limpeza e 
organização dos vestiários de uso de seus empregados, criando normas para 
utilização e aplicando, sempre que necessário, as penalidades cabíveis aos 
profissionais que não cumprirem os regulamentos. 

7.22 Qualificar os empregados reservas, antecipadamente, 
visando a dar condições de prestar um bom desempenho de suas atividades 
quando prestadas ao CONTRATANTE. 

7.23 Realizar treinamento aos vigilantes a cada ano, o qual 
deverá ser ministrado nas dependências do CONTRATANTE, com a devida 
anuência do Executor Local do Contrato, em final de semana ou feriado, 
contendo simulações de problemas específicos do Órgão, tais como: 
incêndio; elevadores; roubos; rompimento de tubulação hidráulica; 
tumultos; alarme de bomba e outros pertinentes e que requeiram atitude 
eficaz e eficiente por parte da vigilância; 

7.24 Oferecer, sem prejuízo dos serviços, curso de atendimento 
ao público (atitudes profissionais/boas maneiras) para o quadro funcional 
da contratada que desempenha atividade nas dependências do 
CONTRATANTE; 

7.25 Pagar, até o 5º(quinto) dia útil do mês subsequente ao 
vencido, os salários dos empregados utilizados nos serviços contratados, 
bem como recolher no prazo legal os encargos decorrentes da contratação 
dos mesmos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovações respectivas. 

7.26 Manter sigilo, não reproduzir, nem divulgar sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa, todo e qualquer assunto de 
interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em 
razão da execução do objeto deste Contrato, devendo orientar seus 
empregados nesse sentido. 

7.27 Fornecer ao CONTRATANTE, juntamente com a fatura 
mensal, comprovantes das Guias de Recolhimento do INSS, FGTS, Certidão 
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Negativa de Débitos emitida pela Secretaria de Fazenda do Governo do 
Distrito Federal acompanhadas dos originais para conferência ou 
devidamente autenticadas e relação nominal de empregados alocados para 
prestação dos serviços, os respectivos postos de trabalho e horários de 
serviço, sob pena do não atesto da fatura e pagamento dos serviços. 

7.28 A partir do segundo mês da prestação dos serviços, os 
pagamentos somente serão efetuados após comprovação do recolhimento 
das contribuições sociais (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 
Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida 
compatível com o efetivo declarado, na forma do parágrafo 4º do artigo 31 
da lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, e da Nota Fiscal/Fatura atestada por 
servidor designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei nº 
8.666/93. 

7.29 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou 
dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da 
empresa, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da 
obrigação do CONTRATANTE. 

7.30 O atraso no pagamento decorrente das circunstâncias 
descritas na obrigação anterior, não exime a empresa de promover o 
pagamento dos empregados nas datas regulamentares. 

7.31 Efetuar o pagamento do 13º (décimo terceiro) salário 
(gratificação natalina), na forma da legislação vigente, na proporção a que 
fizer jus o empregado. 

7.32 Fornecer a cada empregado, quantitativo de vale-refeição 
em conformidade com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou 
Dissídio Coletivo de Trabalho suficiente para cada mês, bem assim vale-
transporte no quantitativo necessário para que cada empregado se 
desloque residência/trabalho e vice-versa durante todo o mês, mesmo que 
haja ausência de expediente no Órgão, ambos em uma única entrega, no 
último dia útil do mês que antecede a utilização dos mesmos. 

7.33 Entregar à unidade fiscalizadora do Contrato, quando 
solicitado, o comprovante de fornecimento de auxílio alimentação e 
transporte aos empregados, o qual deverá constar: nome e matrícula do 
empregado, data da entrega, bem como a quantidade e o valor dos vales e o 
mês de competência e, ainda, assinatura do empregado atestando o 
recebimento dos mesmos, cuja comprovação deverá ocorrer em até 02 
(dois) dias úteis após o fornecimento dos vales. 
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7.34 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte 
da gestão fiscalizadora do CONTRATANTE para acompanhamento da 
execução do Contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem 
solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 

7.35 Manter o(s) vigilante(s) no Posto, orientando-os para não 
se afastar(em) de seus afazeres, principalmente para atender chamados ou 
cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados. 

7.36 Implantar, imediatamente após o recebimento da 
autorização de início dos serviços, a mão-de-obra nos respectivos Postos 
relacionados no anexo e tabela de Locais e nos horários fixados na escala de 
serviço elaborada pela Administração, informando, com antecedência de no 
máximo 24 horas, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de 
assumir o Posto conforme o estabelecido. 

7.37 Manter pessoal devidamente identificado por meio de 
crachás e uniformes condizentes com o serviço a executar e com a 
autorização do Departamento de Polícia Federal, dentro dos padrões de 
eficiência e higiene recomendáveis e em conformidade com o disposto no 
respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, composto 
de conjunto completo, conforme sugerido adiante: 

A) VIGILANTE: 

       Calça 

       Camisa de mangas compridas e curtas 

       Cinto de Nylon 

       Sapatos ou Botas 

       Meias 

       Quepe com emblema 

       Jaqueta de frio ou Japona 

       Capa de chuva 

       Crachá 

       Livro de Ocorrência 

       Cassetete 

       Porta Cassetete 

       Spray de Pimenta 
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       Porta Spray de Pimenta 

       Apito 

       Cordão de Apito 

       Lanterna 3 pilhas 

       Pilha para lanterna; 

B) GUARDETE: 

       Blazer ou Jaleco 

       Saia ou calça 

       Camisa 

       Sapato 

       Lenço 

       Prendedor de cabelo tipo rede 

       Crachá  e plaqueta em acrílico para identificação 

       Cassetete 

       Porta Cassetete 

       Spray de Pimenta 

       Porta Spray de Pimenta 

       Apito 

       Cordão de Apito 

       Lanterna 3 pilhas 

       Pilha para lanterna; 

7.38 Substituir os uniformes, conforme previsão convencional e 
sempre que não atenderem às condições mínimas de apresentação. 

7.39 Exigir de todos os seus empregados apresentação de 
forma condizente com o ambiente de trabalho, devendo, no caso 
masculino, trajar uniforme limpo, passado, unhas e cabelos cortados, barbas 
feitas e, no caso feminino, além da boa apresentação dos uniformes, os 
cabelos deverão ser presos ou curtos, unhas limpas e bem cuidadas e rostos 
com discreta maquiagem; 

7.40 Entregar os uniformes completos aos empregados 
mediante recibo (relação nominal). 
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7.41 A contratada não poderá repassar os custos de qualquer 
um destes itens de uniforme e equipamentos a seus empregados, podendo 
prevê-los no item de insumos da planilha de formação de preços. 

7.42 Instruir seus empregados quanto às necessidades de 
acatar as orientações estipuladas pelo CONTRATANTE, inclusive quanto ao 
cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho; 

7.43 Os supervisores/fiscais da contratada deverão, 
obrigatoriamente, inspecionar os Postos de Vigilância, preferencialmente 
em dias e períodos alternados. 

7.44 Manter de forma permanente, a fiscalização nos postos de 
vigilância, nos seus horários de funcionamento, anotando hora e data das 
ocorrências, se for o caso, com assinatura e matricula do fiscal e adoção de 
providências no caso de irregularidade. 

7.45 Manter todos os rádios transmissores e/ou aparelhos 
celulares em perfeito funcionamento e, no caso deste último, com crédito 
suficiente para as medidas de controle e contingenciais, em caso de 
ocorrências. 

7.46 Fornecer novas baterias para rádios transmissores sempre 
que observar o prazo de validade vencido ou, em qualquer época, para 
aquelas que estejam apresentando problemas. 

7.47 Instruir todo o corpo efetivo de supervisores noturno a 
fazer uso do radiotransmissor, sou similar conforme norma de exploração 
existente. 

7.48 Cumprir rigorosamente os procedimentos de controle de 
chaves nas salas do CONTRATANTE. 

7.49 Comunicar o período de férias dos vigilantes ao executor 
local e Comissão Central de Executores, com antecedência de 60 (sessenta) 
dias. 

7.50 Disponibilizar armários para os vigilantes guardarem os 
materiais de uso na execução dos serviços. 

7.51 Acatar as exigências do CONTRATANTE quanto à execução 
dos serviços, horários de turnos, rondas e ainda, a imediata correção das 
deficiências alinhadas pelo CONTRATANTE, quanto à execução dos serviços 
contratados. 

7.52 Atribuir ao supervisor de serviços as seguintes tarefas: 
coordenar, comandar e fiscalizar o bom andamento dos serviços; cuidar da 
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disciplina; controlar a frequência e a apresentação pessoal dos vigilantes, 
bem como estar sempre em contato com o Executor Local do Contrato do 
CONTRATANTE. 

7.53 Permitir, sempre que necessário, que o setor de 
fiscalização do CONTRATANTE tenha acesso ao controle de frequência. 

7.54 Não transferir a outrem e/ou subcontratar, no todo ou em 
parte, o objeto do Contrato. 

7.55 Não CAUCIONAR ou utilizar o Contrato para qualquer 
operação financeira, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE. 

7.56 Cumprir as normas e regulamentos internos do 
CONTRATANTE. 

7.57 Zelar pela prevenção contra incêndio da edificação, 
evitando que o incêndio venha a ocorrer. 

7.58 Conhecer todas as instalações prediais do CONTRATANTE. 

7.59 Acionar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, 
informando sobre o evento e sua situação. 

7.60 Orientar seus empregados para que possam agir de 
maneira rápida, enérgica e convincente em situações de emergência. 

7.61 Apresentar a garantia solicitada por ocasião da assinatura 
do contrato. 

7.62 A CONTRATADA fica obrigada a executar os serviços 
referentes ao objeto licitado relacionados neste projeto Básico, não se 
admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da 
Administração. 

7.63 A CONTRATADA deverá se responsabilizar por quaisquer 
danos ou prejuízos causados à Administração, em decorrência dos serviços 
executados, incluindo-se também os danos causados a terceiros, exceto nos 
casos de força maior ou caso fortuito, ou desde que comprovada a 
negligência, imperícia ou imprudência por parte dos vigilantes e 
supervisores. 

7.64 A CONTRATADA será responsável pelo ressarcimento de 
objetos, equipamentos e aparelhos, bem como por eventuais danos ou 
furtos de objetos que pertençam ao Patrimônio do local, ou que estejam 
sob sua guarda, assim como de bens previamente registrados de 
servidores/usuários do local da prestação dos serviços, que porventura 
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venham a ser extraviados, exceto nos casos de força maior ou caso fortuito, 
ou desde que comprovada a negligência, imperícia ou imprudência por 
parte dos vigilantes e supervisores. 

7.65 Fazer seguro de seus empregados contra risco de 
acidentes de trabalho e de vida, responsabilizando-se por quaisquer 
acidentes de que possam ser vítimas, além de tomar as medidas necessárias 
ao atendimento de seus empregados acidentados ou com mal súbito. 

7.66 Manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas pela Lei nº 8.666/93, no inciso XIII, do 
artigo 55, sob pena de retenção dos pagamentos, sem que o CONTRATANTE 
venha sofrer penalidades, até que a pendência seja sanada. 

7.67 Realizar a inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – 
CF/DF, na forma da Lei Distrital nº 5.319/14. 

7.68 Realizar, a reciclagem dos vigilantes, em academia 
autorizada, substituindo aqueles vigilantes que foram julgados inaptos a 
desempenhar as atividades exigidas pela CONTRATANTE, conforme previsto 
na Portaria nº 3.233/12-MJ/DPF e alterações posteriores, devendo os custos 
relacionados serem previstos no item de “insumos” das planilhas de 
formação de preços. 

7.69 Fornecer combustível para os veículos dos supervisores, 
bem como realizar toda a manutenção preventiva e corretiva necessária, 
devendo os custos incidentes serem previstos no item de insumos da 
planilha de formação de preços correspondente. 

7.70 Adquirir os armamentos não letais na forma prevista na 
legislação em vigor. Providenciar o treinamento específico de todos os 
vigilantes para uso e manuseio dos armamentos não letais previstos, 
responsabilizando-se por eventual negligência, imprudência e imperícia. 

7.71 Atender os termos do art. 16 da Lei nº 7.102/83 e do art. 
155 da Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, em que para o exercício da 
profissão, o vigilante deve preencher os seguintes requisitos: 

-  ser brasileiro, nato ou naturalizado; 

- ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos; 

- ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau; 
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- ter sido aprovado, em curso de formação de vigilante, 
realizado em estabelecimento com funcionamento - autorizado nos termos 
da lei em questão; 

- ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e 
psicotécnico; 

- possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas; 

-  ter idoneidade comprovada mediante a apresentação de 
certidões negativas de antecedentes criminais, sem registros indiciamento 
em inquérito policial, de estar sendo processado criminalmente ou ter sido 
condenado em processo criminal de onde reside, bem como do local em 
que realizado o curso de formação, reciclagem ou extensão: da Justiça 
Federal; da Justiça Estadual ou do Distrito Federal; da Justiça Militar Federal; 
da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal e da Justiça Eleitoral; e 
estar quite com as obrigações eleitorais e militares. 

 - Os exames de saúde física e mental e de aptidão psicológica 
serão renovados por ocasião da reciclagem do vigilante, a expensas do 
empregador. 

  

8. HABILITAÇÃO 

  

Para fins de habilitação a licitante deverá ter objeto social 
compatível com objeto da licitação e cumprir as determinações contidas nos 
artigos 27, 28, 29, 30, 31 e 32 da Lei nº 8.666/1993, apresentando os 
documentos indicados a seguir: 

8.1 Habilitação Jurídica 

8.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

8.1.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 
caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que 
comprovem a eleição de seus administradores, e suas respectivas 
alterações. 

8.1.3 Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhado de prova da composição da diretoria em 
exercício. 
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8.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 
a atividade assim o exigir. 

8.1.5 Alvará de Funcionamento da licitante, expedido pela 
Administração Regional/Governo do Distrito Federal – GDF, onde conste 
autorização para funcionamento de atividades de vigilância. 

8.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

8.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – CNPJ. 

8.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual 
ou Municipal, ou do Distrito Federal se houver, relativo à sede do licitante, 
pertinentes ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta 
licitação. 

8.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS (CRF). 

8.2.4 Prova de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS. 

8.2.5 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal ou Distrital. 

8.2.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do 
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n° 5.452 de 1° de maio de 1943, expedida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho. 

 8.3 Qualificação Econômico-Financeira 

8.3.1 Os licitantes deverão apresentar a seguinte 
documentação para fins de qualificação econômico-financeira: 

8.3.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.3.3 Os documentos exigidos para fins de qualificação 
econômico-financeira deverão comprovar o seguinte: 
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8.3.4 A boa situação financeira a que se refere o item 8.3.1.1 
estará comprovada na hipótese de o licitante dispor de Índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 1 (um 
inteiro) calculado de acordo com as fórmulas seguintes em conformidade ao 
Acórdão do Tribunal de Contas da União nº 1214/2013 do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão Instrução Normativa nº 06/2013: 

LC =    Ativo Circulante 

                 Passivo Circulante 

  

  

LG =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

  

SG =                         Ativo Total 

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

8.3.5 Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo 
Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e 
sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, 
tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do 
último exercício social em conformidade ao Acórdão do Tribunal de Contas 
da União nº 1214/2013 e Instrução Normativa nº 06/2013 do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão; 

8.3.6 Comprovação do Patrimônio Líquido de 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 
em conformidade ao Acórdão do Tribunal de Contas da União nº 1214/2013 
e Instrução Normativa nº 06/2013 do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 

8.3.7 Declaração do licitante, acompanhada da relação de 
compromissos assumidos, de que um doze avos dos contratos firmados com 
a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data 
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apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante 
que poderá ser atualizado na forma descrita no subitem 8.3.1.1 em 
conformidade ao Acórdão do Tribunal de Contas da União nº 1214/2013 e 
Instrução Normativa nº 06/2013 do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, observados os seguintes requisitos: 

8.3.8 A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do 
Resultado do Exercício – DRE, relativa ao último exercício social; e 

8.3.9 Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta 
discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício – DRE 
apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, 
o licitante deverá apresentar justificativas. 

8.3.10 A licitante deverá apresentar os cálculos constantes dos 
subitens anteriores em papel timbrado, assinado pelo seu representante 
legal e por seu contador ou técnico contábil, apresentando a prova de 
regularidade deste, conforme Resolução nº 1.402/2012. 

8.3.11 Apresentação de certidão negativa de feitos sobre 
falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da matriz da licitante datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de 
praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas às 
certidões de cada um dos distribuidores. 

8.3.12 As empresas em situação regular no SICAF, onde já 
constam os índices econômicos (LG, LC, SG), não estão isentas da 
apresentação dos cálculos pertinentes. 

8.4 Qualificação Técnica 

8.4.1    As licitantes deverão apresentar Autorização de 
Funcionamento como empresa especializada em prestar serviços de 
vigilância e segurança no Distrito Federal, concedida pelo Ministério da 
Justiça (MJ), por intermédio do Departamento de Polícia Federal, 
acompanhada da respectiva Revisão da Autorização de Funcionamento, 
quando for o caso, com validade na data de apresentação das propostas, 
conforme estabelece a Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, Decreto nº 
89.056, de 24 de novembro de 1983 e Portaria nº 3.233/2012–MJ/DPF, 
incluindo a menção ao correspondente Certificado de Segurança. 

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

8.4.1.2   Declaração de regularidade de situação de 
cadastramento em nome da licitante, emitida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Distrito Federal, em plena validade, conforme estabelece o artigo 
38 do Decreto n.º 89.056 de 24 de novembro de 1983 

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

8.4.3    Para fins de comprovação da capacidade técnica  a 
licitante deverá comprovar, por meio de no mínimo um Atestado(s) de 
Capacidade Técnica, que tenha executado serviços de vigilância em 
quantidade não inferior a 50% (cinquenta por cento) do efetivo previsto no 
anexo I, não inferior a 3 (três) anos,  em conformidade ao Acórdão do 
Tribunal de Contas da União nº 1214/2013 e Instrução Normativa nº 
06/2013 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

a. Será admitido o somatório de atestados para efeito de 
comprovação da quantidade requerida, desde que relativos a períodos 
simultâneos. 

b. Somente serão aceitos atestados expedidos após a 
conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua 
execução. 

8.4.4    Indicação de instalações, do aparelhamento e do 
pessoal técnico adequado e disponíveis para realização do objeto do 
presente Projeto Básico, nos termos do art. 30, inciso II da Lei n° 8.666/93, 
constando da declaração de concordância dos profissionais em compor a 
equipe técnica que se responsabilizará pela execução do objeto. 

8.4.5    Declaração de pleno conhecimento das condições locais 
de execução do  objeto, do presente Projeto Básico. 

8.4.6    Autorização de funcionamento das estações móveis e 
fixas de sistemas de rádio de comunicação emitida pela Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL, ou contrato de uso de telefonia móvel com 
operadora autorizada pela ANATEL, ou declaração de empresa de 
telecomunicação, junto com o comprovante de termo de autorização 
expedido pela ANATEL, conforme Portaria nº 30.491/13 e suas atualizações. 
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8.4.7    Certificado de Registro de autorização para compra de 
produtos controlados (arma não letal), expedido pelo Ministério da 
Defesa/Exército Brasileiro, conforme Decreto nº 9.493/2018, em plena 
validade. 

8.4.8    Comprovante de possuir armas letais e não letais ou de 
já ter sido autorizada a adquiri-las, de no mínimo 50% da quantidade de 
postos 24hs, de acordo com o anexo I por meio de alvará publicado no 
Diário Oficial da União, de acordo com a Portaria nº 3.233/2012 da Diretoria 
Geral/Departamento de Polícia Federal, de 10/12/2012 e suas atualizações. 

  

    9. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

  

9.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e 
fiscalizada pela Administração, por meio das Coordenações Regionais de 
Ensino, nos termos do Artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que contará 
como o apoio de servidores das Unidades onde os serviços serão prestados, 
formalmente designados para esta atividade, denominados Executores do 
Contrato. 

9.2 Os Executores Locais do Contrato manterão registros de 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 
irregularidades observadas. 

9.3 As providências que ultrapassem a competência do 
Executor Local do Contrato serão submetidas aos seus superiores, em 
tempo hábil para adoção das medidas convenientes. 

9.4 A fiscalização da Administração terá livre acesso aos locais 
de trabalho da mão de obra da contratada. 

9.5 A fiscalização da Administração não permitirá que a mão de 
obra execute tarefas em desacordo com as pré-estabelecidas. 

9.6 A CONTRATADA sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita 
fiscalização por parte da fiscalização do CONTRATANTE para 
acompanhamento da execução do Contrato, prestando todos os 
esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações 
formuladas. 
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9.7 À fiscalização se reserva o direito de recusar os serviços 
executados que não atenderem as especificações estabelecidas pela 
Administração. 

9.8 A fiscalização do recolhimento dos encargos previdenciários 
e trabalhistas dar-se-á, também, mediante consulta direta aos Órgãos 
competentes sobre a situação de empregados da contratada, 
aleatoriamente definidos. 

9.9 Na ocorrência de omissões ou lacunas nos recolhimentos 
de que trata este item, a CONTRATADA terá o prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas para comprovar-se adimplente em relação a todos os empregados, 
bem como para sanar a irregularidade detectada, sem prejuízo de eventuais 
sanções e penalidades previstas no Projeto Básico e no contrato. 

  

10. SANÇÕES 

  

10.1.  A contratada estará sujeita às penalidades disciplinadas 
no Decreto nº 26.851 de 30 de maio de 2006, alterado pelos Decretos nº 
26.993 de 12 de julho de 2006, nº 27.069 de 14 de agosto de 2006, n° 
35.831 de 19 de setembro de 2014, 36.974 de 11 de dezembro de 2015, 
bem como o disposto na Lei nº 8.666/93. 

  

    11.OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

  

O Distrito Federal por meio da Secretaria de Estado de 
Educação se compromete a: 

11.1 Informar à CONTRATADA e seus prepostos, 
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento 
dos serviços. 

11.2 Fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos 
sociais e trabalhistas pela CONTRATADA, no que se refere à execução do 
contrato. 

11.3 Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do 
contrato, em especial aplicação de sanções, alterações e repactuação do 
contrato. 
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11.4 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA 
às instalações dos órgãos, independentemente de permissão prévia, desde 
que estejam credenciados e identificados. 

11.5 Indicar as áreas onde os serviços serão executados tanto 
pelos vigilantes/guardetes como pelos supervisores. 

11.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham 
a ser solicitados pela CONTRATADA. 

11.7 Emitir Nota de Empenho em favor da CONTRATADA. 

11.8 Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto do 
consequente Contrato. 

  

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  

12.1. O recurso para custear as despesas deste Projeto Básico 
ocorrerá por consta da Secretaria de Estado de Educação do distrito 
Federal.  

  

13.PAGAMENTO 

  

13.1 Para efeito de pagamento, a contratada deverá apresentar 
os documentos abaixo relacionados: 

13.2 Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pelo INSS – 
Instituto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada; 

13.3 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, 
devidamente atualizado; 

13.4 Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito 
Federal. 

13.5 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis 
contados a partir da apresentação da Nota Fiscal de serviços devidamente 
atestada, e desde que o documento de cobrança esteja em condições de 
liquidação de pagamento. 

13.6 Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por 
parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, 
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desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de 
acordo com a variação “pro rata tempóre” do INPC. 

13.7 Caso haja possibilidade de antecipação do pagamento, 
somente aplicável às obrigações adimplidas, a Administração Contratante 
fará jus ao desconto na mesma proporção na alínea anterior, desde que não 
contrarie as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do 
Distrito Federal. 

13.8 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). 

13.9 As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, 
com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta 
corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. 
Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde 
deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de 
17/02/2011 e alterações posteriores, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 
18/02/2011. 

13.10 As provisões de encargos previstos na Lei 4.636/2011, 
para o pagamento dos encargos trabalhistas listados a seguir, em relação 
aos empregados da Contratada vinculados a esta contratação, poderão 
destacadas do valor mensal do contrato e depositadas em conta vinculada 
de instituição bancária oficial, bloqueada para movimentação e aberta em 
nome da empresa, tão logo a Secretaria de Estado de Planejamento e 
Orçamento do Distrito Federal edite normas complementares ao Decreto nº 
34.649/2013 necessárias à implementação do regulamento, bem como 
estabelecer padronização do Acordo de Cooperação Técnica com o BRB e 
dos demais documentos julgados pertinentes. 

13.10.1 13° salário; 

13.10.2 Férias e Abono de Férias; 

13.10.3 Adicional do FGTS para as rescisões sem justa causa; 

13.10.4 Reflexo sobre férias e 13° salário. 

  

14. LOCAIS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
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14.1 Os serviços de vigilância serão prestados nas Instituições 
Educacionais e Coordenações Regionais de Ensino, dependências e 
instalações da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 
conforme Tabela de Locais constantes deste Projeto Básico. 

  

15. VIGÊNCIA 

  

15.1 O contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, 
improrrogável, e contado a partir da data de sua assinatura. 

  

16. GARANTIA 

  

16.1 Por ocasião da celebração do contrato será exigida da 
Contratada a prestação de garantia no valor de 5% (cinco por cento) do 
valor do contrato, nos termos do artigo 56 da Lei nº 8.666/93. 

16.2 A contratada poderá optar por uma das seguintes 
modalidades de garantia: 

I. Caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública; 

II. Seguro-garantia ou; 

III. Fiança bancária; 

16.3 No caso de fiança bancária, esta deverá ser apresentada 
em original e a cobertura deverá compreender até o término na 
NE/Contrato; 

16.4 A garantia prestada pela contratada será liberada ou 
restituída após a execução da NE/Contrato, e, quando em dinheiro 
atualizado monetariamente. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e 
neste Projeto Básico, e a não prestação da garantia exigida será considerada 
recusa injusta ao aceite NE/Contrato. 

  

17. DA ESCALA DE TRABALHO 

  

17.1 A jornada de trabalho dos empregados será de: 

I. Vigilantes/Guardetes: 
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- 12 horas diurnas, de segunda a domingo, de 7h00 às 19h00, 
na escala de 12x36 horas, ininterruptamente, sendo que cada posto deverá 
ser composto por 02 (dois) vigilantes; 

- 12 horas noturnas, de segunda a domingo, de 19h00 às 7h00, 
na escala de 12x36 horas, ininterruptamente, sendo que cada posto deverá 
ser composto por 02 (dois) vigilantes. 

II. Supervisores: 

- 12 horas diurnas, de segunda a domingo, de 7h00 às 19h00, 
na escala de 12x36 horas, ininterruptamente, sendo que cada posto deverá 
ser composto por 02 (dois) vigilantes; 

- 12 horas noturnas, de segunda a domingo, de 19h00 às 7h00, 
na escala de 12x36 horas, ininterruptamente, sendo que cada posto deverá 
ser composto por 02 (dois) vigilantes. 

17.2 As jornadas de trabalho diurna e noturna, invés de 24 
(vinte e quatro) horas, se justifica pela possibilidade de acréscimos ou 
decréscimos de postos de trabalho a preços pré-determinados e menores, 
possibilitando o reforço ou remanejamento parcial de segurança para 
determinada localidade, quando necessário, e facilitando a mobilidade 
operacional. Além desses fatores, é corriqueira na contratação de serviços 
continuados de vigilância a adoção da modelagem por turno de trabalho de 
12 (doze) horas. 

17.3 O intervalo intrajornada para alimentação, previsto no art. 
71 da CLT e na Súmula 437 do TST, será obrigação da contratada, cujos 
custos deverão estar inclusos no item de remuneração da planilha de 
formação de preços. 

17.4 O adicional de feriados, previsto na Súmula 444 do TST, 
será obrigação da contratada, cujos custos deverão estar inclusos no item 
de remuneração da planilha de formação de preços. 

17.5 O reflexo do repouso semanal remunerado sobre horas 
extraordinárias, previsto na Súmula 172 do TST, será obrigação da 
contratada, cujos custos deverão estar inclusos no item de remuneração da 
planilha de formação de preços. 

  

18. VISTORIA 
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18.1 As empresas interessadas poderão fazer um 
reconhecimento nas Unidades de Ensino antes da apresentação das 
propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das instalações, 
da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão 
surgir no decorrer da execução, das distâncias entre as unidades a serem 
atendidas, bem como se cientificar de todos os detalhes necessários a 
perfeita execução dos serviços, em consonância com o entendimento dos 
Tribunais de Contas (Acórdão 1.599/2010-TCU e Decisões 1.443/2011, 
3.119/2011 e 4.117/2011 do TCDF). 

18.2 A licitante que optar em não vistoriar as Unidades de 
Ensino onde serão executados os serviços, deverá apresentar declaração de 
que se abstém da visita técnica e conhece todos os detalhes técnicos em 
relação aos locais e objeto da licitação. 

18.3 A licitante que vistoriar as Unidades de Ensino deverá 
apresentar o Termo de Vistoria, , devendo verificar nas planilhas de 
endereços, constantes no Anexo I, os locais onde estão situadas as Unidades 
de Ensino. 

18.4A licitante deverá realizar a vistoria em no mínimo 03(três) 
unidades de ensino de no mínimo 02(duas) Coordenações Regionais de 
Ensino. 

18.5 Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos na Diretoria 
de Compras e Serviços, da Secretaria de Estado de Educação do DF através 
do telefone (61) 3901-2304, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h. 

  

19. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS 

  

19.1. O valor desta contratação foi estimado com base em 
pesquisas de mercado, de acordo com o quantitativo de postos e planilhas 
de composição dos custos, conforme Anexo II. 

  

20.FORO 

  

 20.1. O Foro para dirimir eventuais conflitos acerca do 
presente objeto de contratação deverá ser o do Distrito Federal, Secção de 
Brasília. 
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21. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

  

21.1. O critério de julgamento das propostas será definido 
como menor preço global do lote (grupo).  

21.2. Para aceitabilidade das propostas as licitantes deverão 
encaminhar todas as planilhas de composição de custos. 

21.3. Os valores individuais das categorias que compõem os 
lotes (grupos) não poderão ser superiores aos valores estimados pela 
SEEDF.  

  

22. DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial do contrato, conforme dispõe o parágrafo 1°, do 
artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93; 

22.2 Todos os materiais e equipamentos a serem 
disponibilizados aos postos de serviços serão de responsabilidade da 
CONTRATADA e deverão ter seus custos previstos no item de insumos das 
planilhas de formação de preços, admitindo-se um rateio entre os postos. 

22.3 Os veículos a serem utilizados pelos Supervisores deverão 
ser caracterizados e identificados com o nome e o símbolo da empresa 
CONTRATADA; 

22.4 Para participar da licitação, a empresa deverá comprovar, 
através de declaração, que vistoriou os locais ou que se abstém da visita, 
objeto da licitação, conforme descrito no item 20 deste Projeto Básico; 

22.5 A CONTRATADA deverá comprovar por ocasião da 
cobrança, os serviços executados, e devidamente atestados, pelo Executor 
Local do Contrato; 

22.6 É importante salientar que se porventura alguma situação 
não prevista neste projeto Básico ocorrer, todas as consequências de sua 
existência serão regidas pela Lei Federal nº 8.666/93; 

22.7 A empresa é responsável pela fiel execução dos serviços 
compreendidos na presente especificação, assim como outros que durante 
a execução do contrato poderão advir, os quais serão adaptados de acordo 
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com a necessidade da Administração e oficializados à empresa, 
independente de termo aditivo; 

22.8 Nas Instituições Educacionais onde os serviços de 
vigilância forem terceirizados não poderá permanecer concomitantemente 
servidor do Quadro (Auxiliar de Educação – vigilante) em exercício, devendo 
o(s) mesmo (s) ser (em) remanejados para Instituição Educacional onde não 
houve terceirização dos serviços de vigilância; 

22.9 Toda orientação formal relativa aos serviços proveniente 
do CONTRATANTE passará a fazer parte do Contrato e deverá ser fielmente 
acatada pela CONTRATADA; 

22.10 Os novos postos deverão ser  implantados após a 
emissão de Ordem de Serviço, emitida pela Gerência de Acompanhamento 
de Serviços Terceirizados com autorização da Subsecretaria de 
Administração Geral; 

22.11 Considera-se como novo posto aquele que ultrapassar o 
quantitativo anteriormente contratado. 

22.12 O licitante deverá prever em seus preços todas as 
despesas diretas e indiretas para a perfeita execução do objeto, devendo 
considerar toda a legislação aplicável, a Convenção Coletiva de Trabalho em 
vigor, especialmente no que se refere aos salários, benefícios trabalhistas e 
percentuais de encargos sociais, conforme Decisões nºs. 3836/2013 e 
2472/2013 do TCDF, e a jurisprudência atual do Tribunal Superior do 
Trabalho, visando a uniformização das propostas e a tramitação isonômica 
do processo licitatório, sob pena de desclassificação da proposta 
apresentada. 
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ANEXO I do PROJETO BÁSICO 

 TABELA DE LOCAIS, POSTOS E QUANTIDADES 

 REGIÃO   ENDEREÇO 

SUPERVID
OR 

NOTURN
O 

SUPERVIS
OR 

DIURNO 

 NOTUR
NO 

ARMAD
O 

DIURN
O 

ARMA
DO 

NOTUR
NO 

ARMAD
O COM 
ARMA 
LETAL 

 DIURN
O 

ARMA
DO 

COM 
ARMA 
NÃO 

LETAL 

Brazlândi
a 

CAIC - 
BENEDITO 
CARLOS DE 

OLIVEIRA - AE 
05 - Setor 

Tradicional 

        1 1 

Brazlândi
a 

ESCOLA CLASSE 
01 DO INCRA 08 
- QD 18 - AE 01 

        1 1 

Brazlândi
a 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 02 - 
ENTREQUADRA 
45/55 EXP. VILA 

SÃO JOSE 

        1 1 

Brazlândi
a 

CENTRO DE ENS. 
FUNDAMENTAL 
IRMÃ REGINA - 
DF-001 - EPCT - 

DF-430 - 
BSB/BRAZ 

        1 1 

Brazlândi
a 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
01 - PIQ - QD 06 

- LT 02 Setor 
Vereda 

        1 1 

Brazlândi
a 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 

        1 1 
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02 - AE 05 - QD 
12 Setor Norte 

Brazlândi
a 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
03 - QD 46 - AE 

01 - Vila São 
José 

        1 1 

Brazlândi
a 

CENTRO DE 
ENSINO MEDIO 

01 - AE 02 - 
Setor Sul 

        1 1 

Brazlândi
a 

CENTRO 
EDUCACIONAL 
02 - PRACA DO 

LACO - AE - 
Setor Norte 

        1 1 

Brazlândi
a 

ESCOLA CLASSE 
08 - PIQ 04 - LT 

01 
        1 1 

Brazlândi
a 

CENTRO DE 
ENSINO MÉDIO 
2 - QD 36 - AE 

03 

        1 1 

Brazlândi
a 

CENTRO 
EDUCACIONAL 

04 BR-180 - KM-
37 

        1 1 

Brazlândi
a 

ESCOLA CLASSE 
09 - AE - EQ 

45/55 
        1 1 

Brazlândi
a 

PÓLO DE ARTE E 
CULTURA - Q. 3 - 

Brazlândia, 
Brasília - DF 

        1 1 

Ceilândia 

CENTRO 
EDUCACIONAL 

INCRA 09 

Nr A Gusmao - 
Br-070 - Km-16 - 

Gleba 03 

        1 1 

Ceilândia CENTRO DE         1 1 
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EDUCAÇÃOINFA
NTIL CEI 01  St. P 

Q 13 

Ceilândia 

CEP-ESCOLA 
TÉCNICA DE 

CEILÂNDA S/N, 
St. N QNN 14 

        1 1 

Ceilândia 

 EPAT ESCOLA 
PARQUE ANÍSIO 
TEIXEIRA St. M 

QNM 27 - 
Ceilândia, 

Brasília - DF, 
72215-270 

        2 2 

Ceilândia 

GINÁSIO 
POLIESPORTICO
/ CEM 03  St. M 

QNM 13 

        1 1 

Ceilândia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
04  - QNM 21 

        1 1 

Ceilândia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
10 - EQNN 
23/25 – AE 

        1 1 

Ceilândia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
11 - EQNN 

24/26 

        1 1 

Ceilândia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
12 - EQNO 

02/04 

        1 1 

Ceilândia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
13 - EQNP 30/34 

– AE 

        1 1 

Ceilândia CENTRO DE 
ENSINO 

        1 1 
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FUNDAMENTAL 
14 - EQNP 28/32 

Ceilândia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
16 - QNM 22 

        1 1 

Ceilândia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
18 - QNP 10 – 

AE 

        1 1 

Ceilândia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
19 - EQNN 

18/20 

        1 1 

Ceilândia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
20 - EQNM 

08/10 

        1 1 

Ceilândia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
16 (CEF 24 - 

QNQ 03 - AE "B" 

        1 1 

Ceilândia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
25 - QNP 09 

        1 1 

Ceilândia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
26 - EQNO 5/7 

AE 

        1 1 

Ceilândia 
CENTRO DE 

ENSINO MEDIO 
02  - EQNM 14 

        1 1 

Ceilândia 

CENTRO DE 
ENSINO MEDIO 
03 - QNM 13 – 

AE 

        1 1 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Subsecretaria de Administração Geral 
 

 

 

Ceilândia 

CENTRO DE 
ENSINO MEDIO 

09 - EQNO 
03/05 

        1 1 

Ceilândia 

CENTRO DE 
ENSINO MEDIO 
10 - QNP 30 - AE 

02 

        1 1 

Ceilândia 

CENTRO DE 
ENSINO MEDIO 
10 – SETOR DE 

INDÚSTRIA 
SETOR O 

        1 1 

Ceilândia 
CENTRO 

EDUCACIONAL 
06 - QNP 16 

        1 1 

Ceilândia 
CENTRO 

EDUCACIONAL 
07 - QNN 13 - AE 

        1 1 

Ceilândia 

CENTRO 
EDUCACIONAL 

11 - EQNP 01/05 
– AE 

        1 1 

Ceilândia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
27 12, St. R QNQ 

7  

        1 1 

Ceilândia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL  
28 Qnp 21 - St 

Habitacional Sol 
Nascente 

        1 1 

Ceilândia 

CENRTO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
30 Cond 

Agrícola Privê 
Lucena Roriz 

Mod 7 

        1 1 

Ceilândia CENTRO DE 
ENSINO 

        1 1 
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FUNDAMENTAL 
31Expansão do 
St. O QNO 17 

Ceilândia 

CENTRO DE 
ENSIN 

OFUNDAMENTA
L 32 SHPS - EQ 

500/700 
Condominio Por 

do Sol 

        1 1 

Ceilândia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL  
33 Qnp 08/12 

Ae, St. P 

        1 1 

Ceilândia 
ESCOLA CLASSE 
06  Eqnm 04/06, 

Cei N 
        1 1 

Ceilândia 
ESCOLA CLASSE 
21 Eqnn 04/06 - 

        1 1 

Ceilândia 

ESCOLA CLASSE 
33 St. O EQNO 

13/15 - 
Ceilândia 

        1 1 

Ceilândia 
ESCOLA CLASSE 
39 St. P EQNP 

11/15  
        1 1 

Ceilândia 
ESCOLA CLASSE 
40 Area Especial 

EQNP 11/7 
        1 1 

Ceilândia 
ESCOLA CLASSE 
45 St. P EQNP 

12/16 
        1 1 

Ceilândia 
ESCOLA CLASSE 
55 Expansão do 

St. O QNO 19 
        1 1 

Ceilândia 
ESCOLA CLASSE 
62 St. N CNN 1 

        1 1 

Ceilândia 
ESCOLA CLASSE 

65 Endereço, 
Qnr 02 - Ae 24 

        1 1 
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Ceilândia 

ESCOLA CLASSE 
66 SH Sol 

Nascente - 
Ceilândia 

        1 1 

Ceilândia 

ESCOLA CLASSE 
P NORTE Eqnp 

Rua Da 
Cascalheira, St. 

P 

        1 1 

Ceilândia 
CILC  St. M QNM 

13 
        1 1 

Ceilândia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
34 Qno 19 Conj 

B - LT 01  

        1 1 

Gama 

CAIC CARLOS 
CASTELLO 

BRANCO -EQ 
20/23 - AE 

SETOR OESTE 

        1 1 

Gama 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
01  -EQ 01/02 - 

AE - SETOR 
NORTE 

        1 1 

Gama 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
03  -EQ 06/11 - 

AE - SETOR 
LESTE 

        1 1 

Gama 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
04  -EQ 29/33 - 
PRACA 3 - AE - 
SETOR LESTE 

        1 1 

Gama 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
05  -EQ 26/29 - 

AE - SETOR 

        1 1 
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OESTE 

Gama 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
08  -QD 02 - AE - 

SETOR SUL 

        1 1 

Gama 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
10  -EQ 19/22 E 

16/26 - AE - 
SETOR OESTE 

        1 1 

Gama 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
11  -QD 01 - AE - 

SETOR SUL 

        1 1 

Gama 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
15  -EQ 05/11 - 

SETOR SUL 

        1 1 

Gama 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
PONTE ALTA DE 
CIMA Df-290 - 

Km-14 Fazenda 
Ponte Alta de 

Cima - Sn 

        1 1 

Gama 

CENTRO DE 
ENSINO MEDIO 
01  -EQ 18/21 - 

PRACA 02 - 
SETOR LESTE 

        1 1 

Gama 

CENTRO DE 
ENSINO MEDIO 
02  -AE - LTS 27 

A 36 - SETOR 
OESTE 

        1 1 

Gama 

CENTRO DE 
ENSINO MEDIO 
03  -EQ 05/11 - 
AE "F" - SETOR 

        1 1 
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SUL 

Gama 

CENTRO DE 
ENSINO MEDIO 

INTEGRADO  -EQ 
12/16 - AE 

SETOR OESTE 

        1 1 

Gama 

CENTRO 
EDUCACIONAL 
06  -EQ 02/07 - 

AE - SETOR 
LESTE 

        1 1 

Gama 

CENTRO 
EDUCACIONAL 
07  -EQ 15/17 - 
PRACA 01 - LT 

03 

        1 1 

Recanto 
das 

Emas 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
602 QD 602 - 

CONJ 01 - LT 01 

        1 1 

Recanto 
das 

Emas 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
801 QD 801 - 
CONJ 01 - AE 

        1 1 

Recanto 
das 

Emas 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
101 DO 

RECANTO DAS 
EMAS - QD 101 - 

CONJ "10B" - 
LTS 01 E 02 

        1 1 

Recanto 
das 

Emas 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
104 DO 

RECANTO DAS 
EMAS - QD 104 - 
CONJ "10A" /AE 

        1 1 

Recanto 
das 

Emas 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
106 DO 

        1 1 
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RECANTO DAS 
EMAS - QD 106 - 

AE 

Recanto 
das 

Emas 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
113 DO 

RECANTO DAS 
EMAS - QD 113 - 
CONJ 08"A" - H 

01 

        1 1 

Recanto 
das 

Emas 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
115 DO 

RECANTO DAS 
EMAS - QD 113 - 
CONJ 08 - LT 01 

        1 1 

Recanto 
das 

Emas 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
206 DO 

RECANTO DAS 
EMAS - QD 206 - 
CONJ 02 - LT 02 

        1 1 

Recanto 
das 

Emas 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
301 DO 

RECANTO DAS 
EMAS - QD 301 - 

AE 

        1 1 

Recanto 
das 

Emas 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
306 DO 

RECANTO DAS 
EMAS - QD 306 - 
AV MONJOLO - 

LT 06 

        1 1 

Recanto 
das 

Emas 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
308 DO 

RECANTO DAS 
EMAS - QD 308 - 
CONJ 12 - AE 01 

        1 1 
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Recanto 
das 

Emas 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
405 DO 

RECANTO DAS 
EMAS - QD 405 - 
CONJ 15 - LT 01 

– AE 

        1 1 

Recanto 
das 

Emas 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
510 DO 

RECANTO DAS 
EMAS - QD 510 - 

AE 

        1 1 

Recanto 
das 

Emas 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
802 Área 
especial 1 

72650-315, Q 
802 Núcleo 

Rural Monjolo 
Conj. 21 

        1 1 

Recanto 
das 

Emas 

CENTRO DE 
ENSINO MEDIO 

111 DO 
RECANTO DAS 

EMAS - QD 111 - 
AE 01 

        1 1 

Recanto 
das 

Emas 

ESCOLA CLASSE 
VILA BURITIS SH 

Água Quente 
Cond Residência 

Buritís 

          1 1  

Recanto 
das 

Emas 

CENTRO DE 
LÍNGUAS CIL Q 

306 Área 
Especial  

          1 1  

Recanto 
das 

Emas 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO DE 

PRIMEIRA 
INFÂNCIA Q. 
300 Lote 01 -  

          2 2  

Recanto CENTRO DE         1 1 
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das 
Emas 

ENSINO MEDIO 
804 s/n Área 

Especial 1 1 804 

Recanto 
das 

Emas 

Coordenação 
Regional de 
Ensino do 

Recanto das 
Emas Av. 

Recanto das 
Emas – Área 

Especial, Quadra 
203, lote 32 s/n. 

    1 1     

Samamb
aia 

CAIC AYRTON 
SENNA - QR 117 

- SETOR 
URBANO 

        1 1 

Samamb
aia 

CAIC HELENA 
REIS - QR 409 - 

AE 01 
        1 1 

Samamb
aia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
120  - QN 122 - 
CONJ 04 - LT 01 

        1 1 

Samamb
aia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
312 - QS 312 - 

CONJ 05 - LT 01 

        1 1 

Samamb
aia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
407 Qr 407/409 

Qn407  

        1 1 

Samamb
aia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
411 - QN 411 - 

AE 01 

        1 1 

Samamb
aia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
412 - QN 412 - 

AE 01 

        1 1 
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Samamb
aia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
427 - QN 427 - 

AE 02 

        1 1 

Samamb
aia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
504 - QN 504 - 
CONJ 09 - LT 01 

– AE 

        1 1 

Samamb
aia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
507 - QR 507 - 

CONJ 07 - LT 01 

        1 1 

Samamb
aia 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
519 - QS 519 - 

AE 01 

        1 1 

Samamb
aia 

CENTRO DE 
ENSINO MEDIO 
304 - QR 304 - 

CONJ 04 - LT 01 

        1 1 

Samamb
aia 

ESCOLA CLASSE 
425 Qs 425 Ae 
02 Setor Norte 

        1 1 

Samamb
aia 

ESCOLA CLASSE 
502 QS 502 - 

Samambaia Sul 
        1 1 

Samamb
aia 

CIL CENTRO DE 
LÍNGUAS QN 

407 Conjunto G 
- Samambaia 

Sul,  

        1 1 

Samamb
aia 

ESCOLA CLASSE 
410 - QN 410 - 

AE 01 
        1 1 

Samamb
aia 

ESCOLA CLASSE 
431 Qs 431 Ae 
01 Setor Norte 

        1 1 
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Samamb
aia 

ESCOLA CLASSE 
325 Qn 325 Ae 

Setor Sul, St. Sul 
        1 1 

Samamb
aia 

CENTRO DE 
ENSINO MPEDIO 

414 Qr 414 Ae 
Setor Norte 

        1 1 

Samamb
aia 

CENTRO 
EDUCAIONAL 
123 Qr 123 Ae 

Setor Sul, St. Sul 

        1 1 

Samamb
aia 

CENTRO 
EDUCACIONAL 

619 Qs 619 - Ae 
01 

        1 1 

Samamb
aia 

ESCOLA CLASSE 
831 - QR 831 

COMJ. 01 LOTE 
01 – 

SAMAMBAIA 

        1 1 

Samamb
aia 

Coordenação 
Regional de 
Ensino de 

Samambaia - QS 
104 conj. 05 lote 

01 loja 01 – 
Samambaia Sul 

    1 1     

Santa 
Maria 

CAIC ALBERT 
SABIN - EQ 

304/307 -  LT 
"E" 

        2 2 

Santa 
Maria 

CAIC SANTA 
MARIA - EQ 

215/315 - LT "B" 
        2 2 

Santa 
Maria 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
103 - CL 103 - 

LOTE 1-B 

        1 1 

Santa 
Maria 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
201 - QR 201 

        1 1 
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LOTE 1-A 

Santa 
Maria 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
209 - CL 209 - LT 

1-A 

        1 1 

Santa 
Maria 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
213 - CL 213 - LT 

1-G 

        1 1 

Santa 
Maria 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
308 - CL 308 LT 

1-B 

        1 1 

Santa 
Maria 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
316 - CL 316 - LT 

1-A 

        1 1 

Santa 
Maria 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
403 - CL 403 - LT 

1-A 

        1 1 

Santa 
Maria 

CENTRO DE 
ENSINO MEDIO 
417 - QR 417 - 

LT "A" 

        1 1 

Santa 
Maria 

CENTRO 
EDUCACIONAL 
310 - QR 310  

A.E 

        1 1 

Santa 
Maria 

CENTRO 
EDUCACIONAL 

416 - EQ 
416/516 - LT A 

        1 1 

Santa 
Maria 

ESCOLA CLASSE 
206 -Cl 206 Lt C1 

- Santa Maria, 
        1 1 

Santa 
ESCOLA CLASSE 
203 - CL 203 - LT 

        1 1 
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Maria 1-A 

Santa 
Maria 

ESCOLA CLASSE 
Porto Rico - 

CONDOMINIO 
PORTO RICO 

        1 1 

Taguatin
ga 

CAIC WALTER 
JOSE DE MOURA 
- QS 07 - AE 02-

04/10 

        1 1 

Taguatin
ga 

CEMEIT - QNB 
01 - AE 01 - 

SETOR CENTRAL 
        1 1 

Taguatin
ga 

CEMTN - 
CENTRO DE 

ENSINO MEDIO 
DE 

TAGUATINGA 
NORTE - QNC - 
AE 01, 02 E 03 

        2 2 

Taguatin
ga 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
05 - QSE 22 - AE 

09/10 

        1 1 

Taguatin
ga 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
08 - QNA 52 - LT 

26 

        1 1 

Taguatin
ga 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
09 - QSD - AE 02 

        1 1 

Taguatin
ga 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
10 - QSE 05/07 - 

AE 01 

        1 1 

Taguatin
ga 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
11 - CND 05 - AE 

- PRACA DO 

        1 1 
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BICALHO 

Taguatin
ga 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
12 - QNG 39 - AE 

03 

        1 1 

Taguatin
ga 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
15 - QSA 3/5 - 

AE 01 

        1 1 

Taguatin
ga 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
16 - QNL 22 - AE 

24 

        1 1 

Taguatin
ga 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
17 - EQNM 
38/40 – AE 

        1 1 

Taguatin
ga 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL 
Vila Areal - QS 

06 - BL "B" - 
CONJ 430 

        1 1 

Taguatin
ga 

CENTRO DE 
EDUCACAO 

INFANTIL 03 DE 
TAGUATINGA - 
QNM 36 - CONJ 

"B2" - LT 60 

        1 1 

Taguatin
ga 

CENTRO DE 
EDUCACIONAL 

02 - QSA 24/25 - 
QSD 09/11 – AE 

        1 1 

Taguatin
ga 

CENTRO DE 
EDUCACIONAL 

05 - QNJ 56 - AE 
16 

        1 1 

Taguatin
ga 

CENTRO DE 
EDUCACIONAL 

06 - QNL 01 - AE 

        1 1 
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01 

Taguatin
ga 

CENTRO DE 
EDUCACIONAL 

07 - EQNM 
36/38 – AE 

        2 2 

Taguatin
ga 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
03 - QSA 24/25 

– AE 

        1 1 

Taguatin
ga 

CENTRO DE 
ENSINO MEDIO 
03 - QSE 05 - AE 

14 

        1 1 

Taguatin
ga 

CENTRO 
EDUCACIONAL 

04 - QNG - AE 20 
        2 2 

Taguatin
ga 

CENTRO ENSINO 
MEDIO AVE 

BRANCA - QSA 
03/05 - AE 01 

        1 1 

Taguatin
ga 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
21 Área Especial 

27, St. L Norte 
Qnl 28 Via Ln 30 
- TAGUATINGA 

NORTE 

        1 1 

Taguatin
ga 

ESCOLA CLASSE 
02 Vicente Pires 

- RUA 11 AE 1 
BAIRRO SÃO 

JOSÉ 

        1 1 

Taguatin
ga 

ESCOLA CLASSE 
ARNIQUEIRA 

Smpw - Qd 04 - 
Conjunto 04 - Ae 

05 - Colonia 
Agric Arniqueira 

        1 1 

Taguatin
ga 

ESCOLA CLASSE 
CORRÉGO DAS 
CORUJAS - St. 

Chácaras P 

        1 1 
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Norte 

Taguatin
ga 

ESCOLA CLASSE 
GUARIROBA Br-

060 - Km-09 - 
Df-

180 SAMAMBAI
A 

        1 1 

Taguatin
ga 

ESCOLA CLASSE 
LAJE DA JIBÓIA 

Br-060 - Df-190 - 
Km 11  Ceilandia 

        1 1 

Taguatin
ga 

ESCOLA CLASSE 
JIBÓIA Br 060 - 

Faz. Dois Irmãos 
Ceilândia Rural - 

Ceilândia 

        1 1 

Taguatin
ga 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUDAMENTAL 
BOA 

ESPERANÇA DF-
190 - Ceilândia 

        1 1 

Taguatin
ga 

CENTRO DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
VILA AREAL SH 

Arniqueiras QSE 
6 CJ 430, BL B - 

Vila Areal 

        1 1 

Taguatin
ga 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL  DE 
ÁGUAS CLARAS 
QS 11 conjunto 
R AE 01, Conj. 

R/04 Qs 11 
Conjunto R - 
Taguatinga 

        1 1 

Taguatin
ga 

ESCOLA CLASSE 
53 Qnl 16 Lt 02, 

Taguatinga 
Norte 

        1 1 

Taguatin
ga 

ESCOLA CLASSE 
54 Qsd 32 Ae 

01/02, 

        1 1 
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Taguatinga Sul 

Taguatin
ga 

ESCOLA CLASSE 
39 - QNC 15 - AE 

15/16/17 
        1 1 

Taguatin
ga 

ESCOLA 
TÉCINICA DE 
TAGUATINGA 

Avenida Águas 
Claras QS 07, 

Lote 02/08 - Vila 
Areal, Brasília - 
DF, 70297-400 

        1 1 

Taguatin
ga 

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL DE 

TAGUATINGA St. 
D Sul Qsd 32 - 

        1 1 

Taguatin
ga 

ESCOLA CLASSE 
42 - EQNM 

34/36 - AE 01 
        1 1 

Taguatin
ga 

ESCOLA CLASSE 
Colônia Agrícola 
Vicente Pires - 

EPTG AE 1 Setor 
Habitacional 
Vicente Pires 

        1 1 

  

ANEXO II DO PROJETO BÁSICO 

  

PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

(apresentar uma planilha para cada tipo de posto) 

A N E X O  II – A                                      

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

UNITÁRIOS 
    

02 VIGILANTES CADA POSTO 12X36 HORAS              

 DIURNO 
  

                                      

  

MÃO DE OBRA     

REMUNERAÇÃO POSTO 
FUNDAMENTAÇÃ

O 

MEMÓRIA DE 

CÁLCULO 
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% R$     

SALÁRIO         

ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE 

        

ADICIONAL DE 

INTRAJORNADA (SÚMULA Nº 
437/TST) 

        

          

TOTAL DA REMUNERAÇÃO         

ENCARGOS SOCIAIS     

GRUPO A - CUSTOS 

PREVIDENCIÁRIOS - 

POSTO     

%  R$     

01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20,00%       

02 – FGTS 8,00%       

03 – SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50%       

04 – SESI/SESC 1,50%       

05 – SENAI/SENAC 1,00%       

06 – INCRA 0,20%       

07 – SEGURO ACIDENTE DE 

TRABALHO (Variável 1, 2 ou 3% 

conforme CNAE) 

3,00%       

08 – SEBRAE 0,60%       

TOTAL GRUPO A 36,80%       

GRUPO B – 

APROVISIONAMENTOS 
        

01 – 13º SALÁRIO         

02 – FÉRIAS         

03 – ABONO         

04 – AUXÍLIO DOENÇA         

05 – LICENÇA PATERNIDADE 

/ MATERNIDADE 

                    

   

              

   
    

06 – FALTAS LEGAIS         

07 – AVISO PRÉVIO 

TRABALHADO 
        

08 – ACIDENTE DE 

TRABALHO 
        

TOTAL GRUPO B         

GRUPO C - VERBAS 

INDENIZATÓRIAS 
        

01 – AVISO PRÉVIO 

INDENIZADO 
        

02 – INCIDÊNCIA DE FGTS NO 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO 
        

03 – INCIDÊNCIA DE 13º 

SALÁRIO E FÉRIAS SOBRE 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

        

04 – INCIDÊNCIA DO GRUPO 

“A” SOBRE REFLEXO DE 13º 

SALÁRIO E FÉRIAS DO AVISO 

PRÉVIO INDENIZADO 

        

05 – INDENIZAÇÃO 

ADICIONAL 
        

06 – MULTA FGTS – RESCISÃO         
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SEM JUSTA CAUSA 

TOTAL GRUPO C         

GRUPO D - INCIDÊNCIAS 
CUMULATIVAS 

  R$     

01 - INCIDÊNCIA DO GRUPO A 

SOBRE O GRUPO B 
        

TOTAL DOS ENCARGOS 

SOCIAIS 
        

valor da remuneração +  encargos 

sociais 
      

INSUMOS POSTO 
    

    

01 – UNIFORME         

02 – MATERIAIS DE 

CONSUMO / EXPEDIENTE 
        

03 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO         

04 – VALE TRANSPORTE         

05 – ASSISTÊNCIA 

ODONTOLÓGICA 
        

06 – SEGURO DE VIDA EM 

GRUPO 
        

07 – PLANO DE SAÚDE         

08 – EQUIPAMENTOS/ARMA         

09 – MANUTENÇÃO E 

DEPRECIAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS 

        

10 – FUNDO P/ INDENIZAÇÃO 

DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ 

        

11 – outros         

TOTAL DOS INSUMOS         

TOTAL DOS INSUMOS       

VALOR DA MÃO DE OBRA 

(valor da remuneração +  encargos 

sociais+ insumos ) 

        

COMPOSIÇÃO DO BDI     

BDI - BENEFÍCIOS E 

DESPESAS INDIRETAS 
% R$     

DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS                  

(A) 

        

LUCRO 

BRUTO                                          

   (B) 

        

TRIBUTOS SOBRE O 

FATURAMENTO       (C) 
        

ISS         

PIS         

COFINS         

VALOR TOTA DO BDI  -  

Máximo: 30%    
        

VALOR UNITÁRIO DA 
CATEGORIA (remuneração + 
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encargos+ insumos+ BDI) 

OBSERVAÇÃO:     

1. Admite-se a variação do percentual de encargos 
mínimos referenciais em decorrência do percentual de 

“Seguro Acidente de Trabalho”. 

2. O licitante deverá apresentar memória de cálculo de 

cada um dos componentes de custos, sob pena de 
desclassificação. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O  II – B     

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS     

02 VIGILANTES CADA POSTO 12X36 HORAS               NOTURNO     

MÃO DE OBRA     

REMUNERAÇÃO 

POSTO 
FUNDAMENTAÇÃ

O 

MEMORI
A DE 

CÁLCULO 

% R$            

SALÁRIO 
                          

    
                            

   
    

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE         

ADICIONAL NOTURNO (SÚMULA         
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Nº 60/TST) 

ADICIONAL DE INTRAJORNADA 
(SÚMULA Nº 437/TST) 

        

          

TOTAL DA REMUNERAÇÃO         

ENCARGOS SOCIAIS     

GRUPO A - CUSTOS 
PREVIDENCIÁRIOS - 

POSTO     

%  R$     

01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20,00%       

02 – FGTS 8,00%       

03 – SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50%       

04 – SESI/SESC 1,50%       

05 – SENAI/SENAC 1,00%       

06 – INCRA 0,20%       

07 – SEGURO ACIDENTE DE 
TRABALHO (Variável 1, 2 ou 3% 

conforme CNAE) 
3,00%       

08 – SEBRAE 0,60%       

TOTAL GRUPO A 36,80%       

GRUPO B – 
APROVISIONAMENTOS 

        

01 – 13º SALÁRIO         

02 – FÉRIAS         

03 – ABONO         

04 – AUXÍLIO DOENÇA         

05 – LICENÇA PATERNIDADE / 
MATERNIDADE 

        

06 – FALTAS LEGAIS         
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07 – AVISO PRÉVIO 
TRABALHADO 

        

08 – ACIDENTE DE TRABALHO         

TOTAL GRUPO B         

GRUPO C - VERBAS 
INDENIZATÓRIAS 

        

01 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO         

02 – INCIDÊNCIA DE FGTS NO 
AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

        

03 – INCIDÊNCIA DE 13º 
SALÁRIO E FÉRIAS SOBRE AVISO 

PRÉVIO INDENIZADO 
        

04 – INCIDÊNCIA DO GRUPO “A” 
SOBRE REFLEXO DE 13º 

SALÁRIO E FÉRIAS DO AVISO 
PRÉVIO INDENIZADO 

        

05 – INDENIZAÇÃO ADICIONAL         

06 – MULTA FGTS – RESCISÃO 
SEM JUSTA CAUSA 

        

TOTAL GRUPO C         

GRUPO D - INCIDÊNCIAS 
CUMULATIVAS 

  R$     

01 - INCIDÊNCIA DO GRUPO A 
SOBRE O GRUPO B 

        

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS         

valor da remuneração +  
encargos sociais 

      

INSUMOS POSTO 

    

    

01 – UNIFORME         

02 – MATERIAIS DE CONSUMO / 
EXPEDIENTE 
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03 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO         

04 – VALE TRANSPORTE         

05 – ASSISTÊNCIA 
ODONTOLÓGICA 

        

06 – SEGURO DE VIDA EM 
GRUPO 

        

07 – PLANO DE SAÚDE         

08 – EQUIPAMENTOS/ARMA         

09 – MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 

        

10 – FUNDO P/ INDENIZAÇÃO 
DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ 
        

11 – outros         

TOTAL DOS INSUMOS         

TOTAL DOS INSUMOS + RESERVA TÉCNICA       

VALOR DA MÃO DE OBRA (valor 
da remuneração +  encargos 

sociais+ insumos) 
        

COMPOSIÇÃO DO BDI     

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS 
INDIRETAS 

% R$     

DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS                  (A) 

        

LUCRO BRUTO                   
                          (B) 

        

TRIBUTOS SOBRE O 
FATURAMENTO       (C) 

        

ISS         

PIS         

COFINS         
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VALOR TOTA DO BDI  -  Máximo: 
30%    

        

VALOR UNITÁRIO DA 
CATEGORIA (remuneração + 

encargos+ insumos+ BDI) 
      

OBSERVAÇÃO:     

1. Admite-se a variação do percentual de encargos mínimos 
referenciais em decorrência do percentual de “Seguro Acidente de 

Trabalho”. 

2. O licitante deverá apresentar memória de cálculo de cada um dos 
componentes de custos, sob pena de desclassificação. 

    

 

 

 

 

 

  

A N E X O  II – C     

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS     

02 SUPERVISORES CADA POSTO 12X36 HORAS               DIURNO     

MÃO DE OBRA     

REMUNERAÇÃO 

POSTO     

% R$ FUNDAMENTAÇÃO 
MEMÓRIA 

DE 
CALCULO 

SALÁRIO 100,00%       

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30,00%       

ADICIONAL DE INTRAJORNADA (SÚMULA Nº 
437/TST) 

        

          

TOTAL DA REMUNERAÇÃO         
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ENCARGOS SOCIAIS     

GRUPO A - CUSTOS PREVIDENCIÁRIOS - 

POSTO     

%  R$     

01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20,00%       

02 – FGTS 8,00%       

03 – SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50%       

04 – SESI/SESC 1,50%       

05 – SENAI/SENAC 1,00%       

06 – INCRA 0,20%       

07 – SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO 
(Variável 1, 2 ou 3% conforme CNAE) 

3,00%       

08 – SEBRAE 0,60%       

TOTAL GRUPO A 36,80%       

GRUPO B – APROVISIONAMENTOS         

01 – 13º SALÁRIO         

02 – FÉRIAS         

03 – ABONO         

04 – AUXÍLIO DOENÇA         

05 – LICENÇA PATERNIDADE / MATERNIDADE         

06 – FALTAS LEGAIS         

07 – AVISO PRÉVIO TRABALHADO         

08 – ACIDENTE DE TRABALHO         

TOTAL GRUPO B         

GRUPO C - VERBAS INDENIZATÓRIAS         

01 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO         

02 – INCIDÊNCIA DE FGTS NO AVISO PRÉVIO         
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INDENIZADO 

03 – INCIDÊNCIA DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS 
SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

        

04 – INCIDÊNCIA DO GRUPO “A” SOBRE 
REFLEXO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS DO AVISO 

PRÉVIO INDENIZADO 
        

05 – INDENIZAÇÃO ADICIONAL         

06 – MULTA FGTS – RESCISÃO SEM JUSTA 
CAUSA 

        

TOTAL GRUPO C         

GRUPO D - INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS   R$     

01 - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O 
GRUPO B 

        

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS         

valor da remuneração +  encargos sociais       

INSUMOS POSTO 

    

    

01 – UNIFORME         

02 – MATERIAIS DE CONSUMO / EXPEDIENTE         

03 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO         

04 – VALE TRANSPORTE         

05 – ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA         

06 – SEGURO DE VIDA EM GRUPO         

07 – PLANO DE SAÚDE         

08 – EQUIPAMENTOS         

09 – MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 

        

10 – FUNDO P/ INDENIZAÇÃO DE 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
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11 – outros         

TOTAL DOS INSUMOS         

TOTAL DOS INSUMOS + RESERVA TÉCNICA       

VALOR DA MÃO DE OBRA (valor da 
remuneração +  encargos sociais+ insumos) 

        

COMPOSIÇÃO DO BDI     

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS % R$     

DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  (A)         

LUCRO BRUTO                                             (B)         

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO       (C)         

ISS         

PIS         

COFINS         

VALOR TOTA DO BDI  -  Máximo: 30%            

VALOR UNITÁRIO DA CATEGORIA 
(remuneração + encargos+ insumos+ BDI) 

      

OBSERVAÇÃO:     

1. Admite-se a variação do percentual de encargos mínimos 
referenciais em decorrência do percentual de “Seguro Acidente 

de Trabalho”. 

2. O licitante deverá apresentar memória de cálculo de cada um 
dos componentes de custos, sob pena de desclassificação. 

3. O licitante deverá cotar 4 postos 12x36 diurno de 
supervisores. 
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A N E X O II – D     

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS     

02 SUPERVISORES CADA POSTO 12X36 HORAS               NOTURNO     

MÃO DE OBRA     

REMUNERAÇÃO 

POSTO     

% R$ FUNDAMENTAÇÃO 
MEMÓRIA 

DE CÁLCULO 

SALÁRIO 100,00%       

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30,00%       

ADICIONAL NOTURNO (SÚMULA Nº 60/TST)         

ADICIONAL DE INTRAJORNADA (SÚMULA Nº 
437/TST) 

        

          

TOTAL DA REMUNERAÇÃO         

ENCARGOS SOCIAIS     

GRUPO A - CUSTOS PREVIDENCIÁRIOS - POSTO     
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%  R$     

01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20,00%       

02 – FGTS 8,00%       

03 – SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50%       

04 – SESI/SESC 1,50%       

05 – SENAI/SENAC 1,00%       

06 – INCRA 0,20%       

07 – SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO 
(Variável 1, 2 ou 3% conforme CNAE) 

3,00%       

08 – SEBRAE 0,60%       

TOTAL GRUPO A 36,80%       

GRUPO B – APROVISIONAMENTOS         

01 – 13º SALÁRIO         

02 – FÉRIAS         

03 – ABONO         

04 – AUXÍLIO DOENÇA         

05 – LICENÇA PATERNIDADE / MATERNIDADE         

06 – FALTAS LEGAIS         

07 – AVISO PRÉVIO TRABALHADO         

08 – ACIDENTE DE TRABALHO         

TOTAL GRUPO B         

GRUPO C - VERBAS INDENIZATÓRIAS         

01 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO         

02 – INCIDÊNCIA DE FGTS NO AVISO PRÉVIO 
INDENIZADO 

        

03 – INCIDÊNCIA DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS 
SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 
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04 – INCIDÊNCIA DO GRUPO “A” SOBRE 
REFLEXO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS DO AVISO 

PRÉVIO INDENIZADO 
        

05 – INDENIZAÇÃO ADICIONAL         

06 – MULTA FGTS – RESCISÃO SEM JUSTA 
CAUSA 

        

TOTAL GRUPO C         

GRUPO D - INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS   R$     

01 - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O 
GRUPO B 

        

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS         

valor da remuneração +  encargos sociais       

INSUMOS POSTO   

  

  

01 – UNIFORME         

02 – MATERIAIS DE CONSUMO / EXPEDIENTE         

03 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO         

04 – VALE TRANSPORTE         

05 – ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA         

06 – SEGURO DE VIDA EM GRUPO         

07 – PLANO DE SAÚDE         

08 – EQUIPAMENTOS         

09 – MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 

        

10 – FUNDO P/ INDENIZAÇÃO DE 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

        

11 – outros         

TOTAL DOS INSUMOS         
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TOTAL DOS INSUMOS + RESERVA TÉCNICA       

VALOR DA MÃO DE OBRA (valor da 
remuneração +  encargos sociais+ insumos) 

        

COMPOSIÇÃO DO BDI     

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS % R$     

DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  (A)         

LUCRO BRUTO                                             (B)         

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO       (C)         

ISS         

PIS         

COFINS         

VALOR TOTA DO BDI  -  Máximo: 30%            

VALOR UNITÁRIO DA CATEGORIA 
(remuneração + encargos+ insumos+ BDI) 

      

OBSERVAÇÃO:     

1. Admite-se a variação do percentual de encargos mínimos 
referenciais em decorrência do percentual de “Seguro Acidente 

de Trabalho”. 

2. O licitante deverá apresentar memória de cálculo de cada um 
dos componentes de custos, sob pena de desclassificação. 

3. O licitante deverá cotar 4 postos 12x36 noturno de 
supervisores. 
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MINUTA DE CONTRATO  
 

TERMO PADRÃO nº 04/2002 
 
 

Contrato de Prestação de Serviços nº ___/___ - ___, 
nos termos do Padrão nº 04/2002.  

Processo nº  

 

Cláusula Primeira – Das Partes 

1.1. Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
DO DISTRITO FEDERAL ______________, 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 14/2019, da Proposta 
de fls. ______ e da Lei nº 8.666/93, da Lei 10.520/2002 e do Decreto Federal 
5.450/2005. 

Cláusula Terceira – Do Objeto 

3.1. O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de ..........................................................., consoante 

especifica o Edital de _________ nº __________ (fls. ____) e a Proposta de fls. 
______, que passam a integrar o presente Termo. 

3.2. O (s) serviço (s) será (ão) prestado (s) no (s) endereço (s) cito: 
_________________________ 

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução 
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4.1. O Contrato será executado de forma _____, sob o regime de ______, 
segundo o disposto nos arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93. 

Cláusula Quinta – Do Valor da Repactuação e do Reajuste 

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). 

5.2.  Os serviços serão contratados com base no preço unitário das tarifas 
cotadas na proposta da licitante vencedora. 

5.3. A repactuação dos preços dos serviços contratados deve obedecer ao disposto no 
Decreto nº 38.934, de 15 de março de 2018, que dispõe sobre a aplicação da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 05, de 26 de maio de 2017. 

5.4. A repactuação de preços dos serviços objeto deste pregão, como espécie de 
reajuste contratual, será admitida desde que seja observado o interregno mínimo de 01 
(um) ano das datas dos orçamentos a que a proposta se referir, conforme estabelece o 
art. 5º do Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997, que dispõe sobre a contratação de 
serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

5.5. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a 
anualidade disposta no item anterior, e que vier a ocorrer durante a vigência do 
contrato, é direito do contratado, e não poderá alterar o equilíbrio econômico e 
financeiro dos contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso XXI da Constituição da 
República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento 
mantidas as condições efetivas da proposta. 

5.6. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em 
respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser 
realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua 
anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão 
de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço. 

5.7. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base 
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem os acordos, 
dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.  

5.8. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou 
convenção coletiva deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra 
decorrente desses instrumentos.  

5.9. O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado a 
partir: 

5.9.1. da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento 
convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes 
do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à 
execução do serviço; ou  
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5.9.2. da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou 
equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação 
dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-bases 
destes instrumentos.  

 
5.10. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da 
data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.  
5.11. As repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, acompanhada de 
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha 
de custos e formação de preços ou do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que 
fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação, 
considerando, ainda que: 
 

5.11.1. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não 
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios 
por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou 
convenção coletiva.  

5.12.Quando da solicitação da repactuação, para fazer jus à variação de custos 
decorrente do mercado, esta somente será concedida mediante a comprovação pelo 
contratado do aumento dos custos, considerando-se:  
 

5.12.1. os preços praticados no mercado ou em outros contratos da 
Administração;  
5.12.2. as particularidades do contrato em vigência; 
5.12.3. a nova planilha com variação dos custos apresentada;  
5.12.4. indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de 
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e  
5.12.5 a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante. 
  

5.13. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de 
variação dos custos.  
5.14. As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de 
apostilamento, e não poderão alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, 
exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser 
formalizadas por aditamento.  
5.15. O prazo referido no item 5.13 ficará suspenso enquanto a Contratada não cumprir 
os atos ou apresentar a documentação solicitada pela Contratante para a comprovação 
da variação dos custos. 
5.16. A Contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos 
alegada pela Contratada. 
5.17. As repactuações a que a Contratada fizer jus e não forem solicitadas durante a 
vigência do contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação 
contratual ou com o encerramento do contrato. 
5.18. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências 
iniciadas observando-se o seguinte:  
 

5.18.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;  
5.18.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da 
contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou  
5.18.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a 
repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato 
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gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa, contemplar data de 
vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do 
pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações 
futuras. 

 
5.19. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os 
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente. 
5.20. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer 
momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto 
no art. 65 da Lei nº 8.666/1993.  
5.21. A Contratada, para a execução de remanescente de serviço, tem direito à 
repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente 
Contratada, devendo os seus preços serem corrigidos antes do início da contratação, 
conforme determina o art. 24, inciso XI da Lei nº 8.666/1993.  
5.22.  A repactuação será formalizada mediante Termo Aditivo ao Contrato vigente. 
5.23. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer 
momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto 
no art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

5.24. A empresa contratada para a execução de remanescente de serviço tem 
direito à repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa 
anteriormente contratada, devendo os seus preços serem corrigidos antes do 
inicio da contração, conforme determina o art. 24, inciso XI da Lei nº 8.666/93 

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 

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

I – Unidade Orçamentária:                – Secretaria de Estado de Educação 
do DF; 

II – Programa de Trabalho: ; 

III – Natureza da Despesa: ; 

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

Cláusula Sétima – Do Pagamento 

7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução 
Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela (s), 
mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até ___(_____) 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. Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições 
Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (Decreto Federal nº 6.106/2007);  

7.2.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, 
devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 
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7.2.3. Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal. 

7.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certidão 
Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da 
União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal 
do Brasil; 

7.2.5. Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, em 
plena validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao. 

7.3. No caso de contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva 
de mão de obra, as regras sobre a retenção provisória e mensal de provisões 
trabalhistas serão realizadas nos termos previstos na Lei 4.636/2011, 
regulamentada pelo Decreto Distrital nº 34.649/2013. 

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência 

8.1. O contrato terá vigência de ___ (_____) meses a contar de sua assinatura 
até __/__/__, com eficácia a partir de sua publicação, sendo seu extrato 

publicado no DODF, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos 
até o limite de ___ (_______) meses, conforme artigo 57, inciso II, da lei nº. 
8666. 

Cláusula Nona – Das garantias 

9.1. A garantia para a execução do Contrato será prestada na forma de 
________, conforme previsão constante do Edital. 
9.2. A garantia para execução do Contrato será prestada na forma de 
_______________, conforme previsão constate do Edital, no percentual de 5 % 
(cinco por cento) do valor do contrato, devendo ser apresentada pela contrata no 
prazo de (___) __________ dias úteis, conforme previsão do Edital item ______. 

9.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de:  

9.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

9.3.2. multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA;  

9.3.3. prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa 
ou dolo durante a execução do contrato;  

9.3.4. obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela 
CONTRATADA. 

9.4. A garantia somente será liberada ante a comprovação pela CONTRATADA 
de que pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da 
contratação, caso em que o pagamento não ocorra até o fim do segundo mês 
após o encerramento da vigência contratual, a mesma será utilizada para o 
pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE. 

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal 

10.1 Informar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as 
providências necessárias ao bom andamento dos serviços. 

http://www.tst.jus.br/certidao
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10.2 Fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos sociais e 
trabalhistas pela CONTRATADA, no que se refere à execução do contrato. 

10.3 Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em 
especial aplicação de sanções, alterações e repactuação do contrato. 

10.4 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às instalações 
dos órgãos, independentemente de permissão prévia, desde que estejam 
credenciados e identificados. 

10.5 Indicar as áreas onde os serviços serão executados tanto pelos 
vigilantes/guardetes como pelos supervisores. 

10.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA. 

10.7 Emitir Nota de Empenho em favor da CONTRATADA. 

10.8 Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto do consequente 
Contrato. 

 

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da 
Contratada 

11.1 Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade os 
empregados necessários a perfeita execução dos serviços contratados, 
sendo que a seleção deverá ser procedida por exame psicotécnico realizado 
por profissional habilitado. 

11.2 Apresentar, sempre que solicitado, atestado de antecedentes civil e 
criminal de toda mão-de-obra oferecida para atuar nas dependências do 
CONTRATANTE, sendo a primeira apresentada no início do Contrato. 

11.3 Apresentar a relação dos empregados indicados para os serviços, com a 
respectiva avaliação individual, a qual deverá atender as exigências 
impostas pelo CONTRATANTE, quando solicitado. 

11.4 Apresentar à unidade responsável pela fiscalização do Contrato, após o 
início da prestação dos serviços, ficha dos empregados devidamente digitada, 
conforme padrão repassado pelo CONTRATANTE, acondicionada em pasta 
suspensa contendo toda a identificação do empregado: foto, tipo 
sanguíneo/fator RH e telefone para contato, dentre outros, na sede da 
CONTRATADA. 

11.5 Após a definição do corpo funcional, repassar ao setor de fiscalização 
do CONTRATANTE comprovante de formação técnica específica da mão-de-
obra oferecida, através de cópia autenticada do certificado de Curso de 
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Formação de Vigilantes, expedidos por Instituições devidamente habilitadas 
e reconhecidas, quando solicitado. 

11.6 Cuidar para que todos os seus empregados possuam a Carteira 
Nacional de Vigilante, conforme Portaria nº 3.233/12, do Ministério da 
Justiça/Departamento de Polícia Federal e alterações posteriores. 

11.7 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, 
conforme previsto neste documento, sem interrupção, seja por motivo de 
férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço e demissão de 
empregados, que não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de 
emprego com o Governo do Distrito Federal, sendo de exclusiva 
responsabilidade da empresa, as despesas com todos os encargos e 
obrigações sociais, trabalhistas e fiscais, inclusive com supervisores/fiscais 
motorizados ou não. 

11.8 Substituir os empregados faltosos, bem como os que não se 
apresentarem devidamente uniformizados e com crachá/plaqueta, 
observando a qualificação necessária e o horário a ser cumprido. 

11.9 Efetuar a reposição da mão-de-obra nos Postos, em caráter imediato, 
em eventual ausência, justificada ou injustificada, não sendo permitida a 
prorrogação da jornada de trabalho (dobra). 

11.10 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para 
atender eventuais acréscimos solicitados pela Administração, bem como 
impedir que a mão-de-obra que cometer falta disciplinar, qualificada como 
de natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações do 
CONTRATANTE, de forma a garantir a continuidade dos serviços essenciais. 

11.11 Realizar, anualmente, exames médicos periódicos com os 
empregados, substituindo aqueles que não estão aptos a desempenhar as 
atividades exigidas pelo CONTRATANTE. 

11.12 Atender de imediato às solicitações quanto a substituições da mão-
de-obra, não qualificada ou entendida como inadequada para a prestação 
dos serviços; 

11.13 Capacitar, a medida que forem adquiridos pelo CONTRATANTE, o 
corpo funcional para operação de equipamentos ligados a área de 
segurança, tais como, detectores de metais e de vistoria por "Raios-X", 
segurança eletrônica, dentre outros. 

11.14 Fornecer todo o material de consumo (caneta, lápis, borracha, régua, 
prancheta, agenda, pasta, grampeador, sacador de grampo, blocos de 
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rascunhos, blocos de recados) necessário ao bom andamento dos serviços 
da vigilância. 

11.15 Fornecer mural para controle de postos e escalas, os quais deverão 
ser identificados também através de fotos, na sede da CONTRATADA. 

11.16 Fornecer, sempre que necessário, não deixando faltar por nenhum 
lapso temporal, todos os livros e formulários de controle já utilizados pelo 
CONTRATANTE, bem como, aqueles que futuramente possam a ser criados. 

11.17 Manter guardados nas dependências da CONTRATADA para eventuais 
necessidades de verificação, todos os livros, formulários utilizados ou 
similares, devidamente organizados e catalogados. 

11.18 Armazenar em armário de pastas suspensas para armazenamento dos 
documentos relativos ao cadastro de pessoal da empresa que desempenha 
atividade no CONTRATANTE, bem assim armários para guarda de toda a 
documentação já utilizada. 

11.19 Observar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, inclusive, 
fornecer produtos apropriados aos vigilantes expostos ao sol. 

11.20 Apresentar ao CONTRATANTE toda a Legislação Federal e Distrital 
atualizada existente ou que venha a ser criada que regulamenta a área de 
vigilância, bem como, fornecer, anualmente, o acordo coletivo celebrado no 
sindicato dos empregados em empresas de segurança e vigilância do Distrito 
Federal, tão logo esteja definido. 

11.21 Fiscalizar, por meio dos supervisores/fiscais, a limpeza e organização 
dos vestiários de uso de seus empregados, criando normas para utilização e 
aplicando, sempre que necessário, as penalidades cabíveis aos profissionais 
que não cumprirem os regulamentos. 

11.22 Qualificar os empregados reservas, antecipadamente, visando a dar 
condições de prestar um bom desempenho de suas atividades quando 
prestadas ao CONTRATANTE. 

11.23 Realizar treinamento aos vigilantes a cada ano, o qual deverá ser 
ministrado nas dependências do CONTRATANTE, com a devida anuência do 
Executor Local do Contrato, em final de semana ou feriado, contendo 
simulações de problemas específicos do Órgão, tais como: incêndio; 
elevadores; roubos; rompimento de tubulação hidráulica; tumultos; alarme 
de bomba e outros pertinentes e que requeiram atitude eficaz e eficiente 
por parte da vigilância; 
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11.24 Oferecer, sem prejuízo dos serviços, curso de atendimento ao público 
(atitudes profissionais/boas maneiras) para o quadro funcional da 
contratada que desempenha atividade nas dependências do CONTRATANTE; 

11.25 Pagar, até o 5º(quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os 
salários dos empregados utilizados nos serviços contratados, bem como 
recolher no prazo legal os encargos decorrentes da contratação dos 
mesmos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovações respectivas. 

11.26 Manter sigilo, não reproduzir, nem divulgar sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa, todo e qualquer assunto de 
interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em 
razão da execução do objeto deste Contrato, devendo orientar seus 
empregados nesse sentido. 

11.27 Fornecer ao CONTRATANTE, juntamente com a fatura mensal, 
comprovantes das Guias de Recolhimento do INSS, FGTS, Certidão Negativa 
de Débitos emitida pela Secretaria de Fazenda do Governo do Distrito 
Federal acompanhadas dos originais para conferência ou devidamente 
autenticadas e relação nominal de empregados alocados para prestação dos 
serviços, os respectivos postos de trabalho e horários de serviço, sob pena 
do não atesto da fatura e pagamento dos serviços. 

11.28 A partir do segundo mês da prestação dos serviços, os pagamentos 
somente serão efetuados após comprovação do recolhimento das 
contribuições sociais (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 
Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida 
compatível com o efetivo declarado, na forma do parágrafo 4º do artigo 31 
da lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, e da Nota Fiscal/Fatura atestada por 
servidor designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei nº 
8.666/93. 

11.29 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou dos 
documentos exigidos como condição para pagamento por parte da 
empresa, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da 
obrigação do CONTRATANTE. 

11.30 O atraso no pagamento decorrente das circunstâncias descritas na 
obrigação anterior, não exime a empresa de promover o pagamento dos 
empregados nas datas regulamentares. 

11.31 Efetuar o pagamento do 13º (décimo terceiro) salário (gratificação 
natalina), na forma da legislação vigente, na proporção a que fizer jus o 
empregado. 
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11.32 Fornecer a cada empregado, quantitativo de vale-refeição em 
conformidade com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio 
Coletivo de Trabalho suficiente para cada mês, bem assim vale-transporte 
no quantitativo necessário para que cada empregado se desloque 
residência/trabalho e vice-versa durante todo o mês, mesmo que haja 
ausência de expediente no Órgão, ambos em uma única entrega, no último 
dia útil do mês que antecede a utilização dos mesmos. 

11.33 Entregar à unidade fiscalizadora do Contrato, quando solicitado, o 
comprovante de fornecimento de auxílio alimentação e transporte aos 
empregados, o qual deverá constar: nome e matrícula do empregado, data 
da entrega, bem como a quantidade e o valor dos vales e o mês de 
competência e, ainda, assinatura do empregado atestando o recebimento 
dos mesmos, cuja comprovação deverá ocorrer em até 02 (dois) dias úteis 
após o fornecimento dos vales. 

11.34 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da gestão 
fiscalizadora do CONTRATANTE para acompanhamento da execução do 
Contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e 
atendendo às reclamações formuladas. 

11.35 Manter o(s) vigilante(s) no Posto, orientando-os para não se 
afastar(em) de seus afazeres, principalmente para atender chamados ou 
cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados. 

11.36 Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de 
início dos serviços, a mão-de-obra nos respectivos Postos relacionados no 
anexo e tabela de Locais e nos horários fixados na escala de serviço 
elaborada pela Administração, informando, com antecedência de no 
máximo 24 horas, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de 
assumir o Posto conforme o estabelecido. 

11.37 Manter pessoal devidamente identificado por meio de crachás e 
uniformes condizentes com o serviço a executar e com a autorização do 
Departamento de Polícia Federal, dentro dos padrões de eficiência e higiene 
recomendáveis e em conformidade com o disposto no respectivo Acordo, 
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, composto de conjunto 
completo, conforme sugerido adiante: 

A) VIGILANTE: 

       Calça 

       Camisa de mangas compridas e curtas 

       Cinto de Nylon 
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       Sapatos ou Botas 

       Meias 

       Quepe com emblema 

       Jaqueta de frio ou Japona 

       Capa de chuva 

       Crachá 

       Livro de Ocorrência 

       Cassetete 

       Porta Cassetete 

       Spray de Pimenta 

       Porta Spray de Pimenta 

       Apito 

       Cordão de Apito 

       Lanterna 3 pilhas 

       Pilha para lanterna; 

B) GUARDETE: 

       Blazer ou Jaleco 

       Saia ou calça 

       Camisa 

       Sapato 

       Lenço 

       Prendedor de cabelo tipo rede 

       Crachá  e plaqueta em acrílico para identificação 

       Cassetete 

       Porta Cassetete 

       Spray de Pimenta 

       Porta Spray de Pimenta 

       Apito 

       Cordão de Apito 
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       Lanterna 3 pilhas 

       Pilha para lanterna; 

11.38 Substituir os uniformes, conforme previsão convencional e sempre 
que não atenderem às condições mínimas de apresentação. 

11.39 Exigir de todos os seus empregados apresentação de forma 
condizente com o ambiente de trabalho, devendo, no caso masculino, trajar 
uniforme limpo, passado, unhas e cabelos cortados, barbas feitas e, no caso 
feminino, além da boa apresentação dos uniformes, os cabelos deverão ser 
presos ou curtos, unhas limpas e bem cuidadas e rostos com discreta 
maquiagem; 

11.40 Entregar os uniformes completos aos empregados mediante recibo 
(relação nominal). 

11.41 A contratada não poderá repassar os custos de qualquer um destes 
itens de uniforme e equipamentos a seus empregados, podendo prevê-los 
no item de insumos da planilha de formação de preços. 

11.42 Instruir seus empregados quanto às necessidades de acatar as 
orientações estipuladas pelo CONTRATANTE, inclusive quanto ao 
cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho; 

11.43 Os supervisores/fiscais da contratada deverão, obrigatoriamente, 
inspecionar os Postos de Vigilância, preferencialmente em dias e períodos 
alternados. 

11.44 Manter de forma permanente, a fiscalização nos postos de vigilância, 
nos seus horários de funcionamento, anotando hora e data das ocorrências, 
se for o caso, com assinatura e matricula do fiscal e adoção de providências 
no caso de irregularidade. 

11.45 Manter todos os rádios transmissores e/ou aparelhos celulares em 
perfeito funcionamento e, no caso deste último, com crédito suficiente para 
as medidas de controle e contingenciais, em caso de ocorrências. 

11.46 Fornecer novas baterias para rádios transmissores sempre que 
observar o prazo de validade vencido ou, em qualquer época, para aquelas 
que estejam apresentando problemas. 

11.47 Instruir todo o corpo efetivo de supervisores noturno a fazer uso do 
radiotransmissor, sou similar conforme norma de exploração existente. 

11.48 Cumprir rigorosamente os procedimentos de controle de chaves nas 
salas do CONTRATANTE. 
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11.49 Comunicar o período de férias dos vigilantes ao executor local e 
Comissão Central de Executores, com antecedência de 60 (sessenta) dias. 

11.50 Disponibilizar armários para os vigilantes guardarem os materiais de 
uso na execução dos serviços. 

11.51 Acatar as exigências do CONTRATANTE quanto à execução dos 
serviços, horários de turnos, rondas e ainda, a imediata correção das 
deficiências alinhadas pelo CONTRATANTE, quanto à execução dos serviços 
contratados. 

11.52 Atribuir ao supervisor de serviços as seguintes tarefas: coordenar, 
comandar e fiscalizar o bom andamento dos serviços; cuidar da disciplina; 
controlar a frequência e a apresentação pessoal dos vigilantes, bem como 
estar sempre em contato com o Executor Local do Contrato do 
CONTRATANTE. 

11.53 Permitir, sempre que necessário, que o setor de fiscalização do 
CONTRATANTE tenha acesso ao controle de frequência. 

11.54 Não transferir a outrem e/ou subcontratar, no todo ou em parte, o 
objeto do Contrato. 

11.55 Não CAUCIONAR ou utilizar o Contrato para qualquer operação 
financeira, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE. 

11.56 Cumprir as normas e regulamentos internos do CONTRATANTE. 

11.57 Zelar pela prevenção contra incêndio da edificação, evitando que o 
incêndio venha a ocorrer. 

11.58 Conhecer todas as instalações prediais do CONTRATANTE. 

11.59 Acionar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, informando 
sobre o evento e sua situação. 

11.60 Orientar seus empregados para que possam agir de maneira rápida, 
enérgica e convincente em situações de emergência. 

11.61 Apresentar a garantia solicitada por ocasião da assinatura do 
contrato. 

11.62 A CONTRATADA fica obrigada a executar os serviços referentes ao 
objeto licitado relacionados neste projeto Básico, não se admitindo 
quaisquer modificações sem a prévia autorização da Administração. 

11.63 A CONTRATADA deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou 
prejuízos causados à Administração, em decorrência dos serviços 
executados, incluindo-se também os danos causados a terceiros, exceto nos 
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casos de força maior ou caso fortuito, ou desde que comprovada a 
negligência, imperícia ou imprudência por parte dos vigilantes e 
supervisores. 

11.64 A CONTRATADA será responsável pelo ressarcimento de objetos, 
equipamentos e aparelhos, bem como por eventuais danos ou furtos de 
objetos que pertençam ao Patrimônio do local, ou que estejam sob sua 
guarda, assim como de bens previamente registrados de 
servidores/usuários do local da prestação dos serviços, que porventura 
venham a ser extraviados, exceto nos casos de força maior ou caso fortuito, 
ou desde que comprovada a negligência, imperícia ou imprudência por 
parte dos vigilantes e supervisores. 

11.65 Fazer seguro de seus empregados contra risco de acidentes de 
trabalho e de vida, responsabilizando-se por quaisquer acidentes de que 
possam ser vítimas, além de tomar as medidas necessárias ao atendimento 
de seus empregados acidentados ou com mal súbito. 

11.66 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas pela Lei nº 8.666/93, no inciso XIII, do artigo 55, sob 
pena de retenção dos pagamentos, sem que o CONTRATANTE venha sofrer 
penalidades, até que a pendência seja sanada. 

11.67 Realizar a inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF, na 
forma da Lei Distrital nº 5.319/14. 

11.68 Realizar, a reciclagem dos vigilantes, em academia autorizada, 
substituindo aqueles vigilantes que foram julgados inaptos a desempenhar 
as atividades exigidas pela CONTRATANTE, conforme previsto na Portaria nº 
3.233/12-MJ/DPF e alterações posteriores, devendo os custos relacionados 
serem previstos no item de “insumos” das planilhas de formação de preços. 

11.69 Fornecer combustível para os veículos dos supervisores, bem como 
realizar toda a manutenção preventiva e corretiva necessária, devendo os 
custos incidentes serem previstos no item de insumos da planilha de 
formação de preços correspondente. 

11.70 Adquirir os armamentos não letais na forma prevista na legislação em 
vigor. Providenciar o treinamento específico de todos os vigilantes para uso 
e manuseio dos armamentos não letais previstos, responsabilizando-se por 
eventual negligência, imprudência e imperícia. 
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11.71 Atender os termos do art. 16 da Lei nº 7.102/83 e do art. 155 da 
Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, em que para o exercício da profissão, o 
vigilante deve preencher os seguintes requisitos: 

-  ser brasileiro, nato ou naturalizado; 

- ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos; 

- ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau; 

- ter sido aprovado, em curso de formação de vigilante, realizado em 
estabelecimento com funcionamento - autorizado nos termos da lei em 
questão; 

- ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico; 

- possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas; 

-  ter idoneidade comprovada mediante a apresentação de certidões 
negativas de antecedentes criminais, sem registros indiciamento em 
inquérito policial, de estar sendo processado criminalmente ou ter sido 
condenado em processo criminal de onde reside, bem como do local em 
que realizado o curso de formação, reciclagem ou extensão: da Justiça 
Federal; da Justiça Estadual ou do Distrito Federal; da Justiça Militar Federal; 
da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal e da Justiça Eleitoral; e 
estar quite com as obrigações eleitorais e militares. 

 - Os exames de saúde física e mental e de aptidão psicológica serão 
renovados por ocasião da reciclagem do vigilante, a expensas do 
empregador. 

 

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual 

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

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

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

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades 

13.1. O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial 
do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital, descontada da 
garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
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87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão 
unilateral. 

13.1.1. A contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, 
garantida a prévia defesa, fica sujeita às sanções estabelecidas no Decreto nº 

26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, 
alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006, 27.069/2006, de 

14/08/2006 e 35.831/2014 de 22/09/2014. 

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, 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 respectivo 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 desse diploma legal, sem prejuízo das 
demais sanções 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 Ativa e cobrados mediante execução na 
forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão 
unilateral do Contrato. 

Cláusula Décima Sétima – Do Executor 

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 útil do mês 
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, 
após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento no órgão 
interessado, de acordo com o art. 60 da Lei nº 8.666/93. 

Cláusula Décima Nona – Do Foro 

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

19.2. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a 
Ouvidoria de Combate a Corrupção coordenada pela Secretaria de Estado de 
Transparência e Controle do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-
6449060. (Decreto Distrital n.º 34.031, de 12.12.2012). 

Brasília, _____ de ___________ de 20__ 

Pelo Distrito Federal: 

Pela Contratada: 
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