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MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO POR MEIO DA 
INTERNET 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

PROCESSO N.º: 00080-00069248/2018-34 

OBJETO: Registro de Preços, para eventual aquisição de óculos prontos (armações e lentes), embalados em 
estojo de plástico individual com flanela de limpeza, para atendimento aos estudantes da 
Educação Infantil, do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos – 
EJA, matriculados nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal que 
necessitarem de correção visual, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e 
condições constantes neste Edital e seus Anexo. 

 

INTERESSADO: Gerência de Saúde do Estudante 

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 

CÓDIGO UASG: 450432 

ENTREGA DE PROPOSTA: A partir da publicação no Portal www.comprasnet.gov.br 

DATA DA ABERTURA: 29 de abril de 2019 

HORÁRIO DA ABERTURA: 10 horas 

 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico. 

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico www.comprasnet.gov.br 
 
 

 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 

 
 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEE/DF, no uso de suas atribuições legais, por 
meio do (a) Pregoeiro (a) designado (a) pela ORDEM DE SERVIÇO Nº 51, DE 1º DE ABRIL DE 2019, 
publicada no DODF n.º 25, de 01/04/2019, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará 
realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, mediante Sistema de Registro de 
Preços, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET, do tipo "MENOR PREÇO", para a aquisição dos 
produtos descritos no Anexo I deste Edital. 

 

O presente certame será regido pela Lei n
o
 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Federal n.

o
 5.450/2005 e 

subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, Decretos Distritais 25.966/2005, 26.851/2006, 

32.716/2011, 33.479/2012, DECRETO Nº 39.103, DE 06 DE JUNHO DE 2018 e 37.121/2016, Lei Distrital n. 

4.611/11, pela Lei Complementar n
o
 123/2006, Lei Federal n.º 12.440/2011, DECRETO Nº 35.592/2014, além 

das demais normas pertinentes, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus 
Anexos. 

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

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para a página eletrônica www.comprasnet.gov.br, que terá, 

http://www.comprasnet.gov.br/
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I - DO OBJETO: 

II - DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 
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dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as 
impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão 
pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e 
decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor 
do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 
encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

O Edital estará disponível gratuitamente no site eletrônico no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. 
 
 

A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, para eventual aquisição de óculos prontos 
(armações e lentes), embalados em estojo de plástico individual com flanela de limpeza, para 
atendimento aos estudantes da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da 
Educação de Jovens e Adultos – EJA, matriculados nas unidades escolares da Rede Pública de 
Ensino do Distrito Federal que necessitarem de correção visual, de acordo com as especificações, 
quantidades estimadas e condições constantes neste Edital e seus Anexo. 

1.1. . As especificações contidas no Edital e seus anexos prevalecerão sobre todas e quaisquer outras 
encontradas no sistema Comprasnet e publicações diversas 

2.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, 
até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 
eletrônico, no endereço eletrônico pregao.sedf@gmail.com. 

2.2. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar o ato convocatório deste pregão, na forma eletrônica, pelo endereço eletrônico 
pregao.sedf@gmail.com. 

2.3. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência, parte 
integrante do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas e, neste mesmo prazo 
prestar os esclarecimentos requeridos. 

2.4. Acolhida à impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

2.5. As decisões sobre as impugnações, bem como os esclarecimentos, serão divulgados pelo pregoeiro a 
todos os interessados no sítio www.comprasnet.gov.br, nos Links: Acesso Livre > Pregões > Agendados e na 
tela principal, acesso seguro, em: visualizar impugnação/esclarecimento/aviso. 

3.1. Somente poderão participar deste Pregão: 

3.1.1. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ou microempreendedores individuais, que atenderem a 
todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, sendo inabilitada a empresa que não estiver na 
condição de entidade preferencial. 

3.1.1.1. Para os itens 02 e 03 ser destinado exclusivamente para participação de Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte ou microempreendedores individuais, em cumprimento ao disposto no art. 8º 
do Decreto nº 35.5922014, desde que estejam em acordo com os limites estabelecidos na L.C 123/2006, 
com o artigo 24 da Lei 4.611/2011 e que atendam todas as exigências constantes deste Edital e seus 
Anexos. 

3.1.1.2. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão se beneficiar do tratamento 
diferenciado e favorecido em licitações, previsto na Lei complementar nº 123/2006, desde que não se 
enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4º, art. 3º da referida Lei. 

http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:pregao.sedf@gmail.com
mailto:pregao.sedf@gmail.com
mailto:pregao.sedf@gmail.com
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3.1.2. Empresário individual ou sociedade empresária do ramo de atividade do objeto desta licitação, que atenda 

a todas as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos; 

3.1.3. Que estejam 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 . 

3.1.3.1. Os interessados em participar do presente Pregão 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. 

3.1.4. Que não estejam cadastradas no SICAF ou que estiverem com seus cadastramentos vencidos, desde 
que atendidas às exigências do item 11.1 deste edital. 

3.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às 
condições deste Edital. 

3.3. Não poderão participar deste Pregão: 

3.3.1. Pessoas Jurídicas/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,; 

3.3.2. Pessoas jurídicas, isoladamente ou em consórcio responsável pela elaboração do projeto básico 
ou termo de referência ou Projeto executivo ou ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 
responsável técnico ou subcontratado. 
3.3.3. Pessoas jurídicas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem como punido com 
SUSPENSÃO do direito de licitar ou contratar no âmbito da Administração Publica do Distrito Federal; 
3.3.4. Pessoa Jurídica IMPEDIDA de licitar e contratar com a União, Estados, o Distrito Federal e/ou os 
Municípios, de que trata o art. 7º da Lei 10.520/2002. 
3.3.5. Pessoa jurídica estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
3.3.6. Pessoa jurídica que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, 
falência, concordata, concurso de credores, liquidação, fusão, cisão, ou incorporação; 

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

 
3.3.8. Pessoa jurídica cujo dirigente, administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja 
cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 
segundo grau, na forma prescrita pelo Decreto Distrital. nº. 32.751/2011, (alterado pelo(a) Decreto 37843 de 
13/12/2016)por meio de: 

 
I - agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade 
responsável pela realização da seleção ou licitação promovida pelo órgão ou entidade da administração 
pública distrital; 

 
II - agente público cuja posição no órgão ou entidade da administração pública distrital seja 
hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável pela realização da seleção ou licitação. 

 
Parágrafo único. A vedação de que trata o caput se aplica aos contratos pertinentes a obras, serviços e 
aquisição de bens, inclusive de serviços terceirizados, às parcerias com organizações da sociedade civil 
e à celebração de instrumentos de ajuste congêneres. 

 
3.3.8.1. Entende-se por familiar o cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por 

http://www.comprasnet.gov.br/
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consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive. 

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

 
3.3.9. Direta ou indiretamente o servidor ou dirigente que integre a Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal ou responsável pela licitação. 
3.3.10. 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. 

3.3.11. O autor do termo de referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 
3.3.12. PESSOA JURÍDICA QUE UTILIZE MÃO DE OBRA INFANTIL EM QUALQUER FASE 

PRODUTIVA DO BEM OU NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (Lei Distrital nº 5.061 de 08.03.2013). 

3.3.13. Considerando o art. 97 da Lei n.º 8.666/93, será realizada prévia pesquisa junto aos Portais na 
Internet de Governos (STC/GDF e CEIS/CGU) e no CNJ (condenações civis por atos de Improbidade 
Administrativa) para aferir se existe algum registro impeditivo ao direito de participar de licitações ou 
celebrar contratos com a Administração Pública 

4.1 Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema 
eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br. 

4.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha 
pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e 
regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

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

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

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

4.6. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento particular e/ou público de procuração 
com firma reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para praticar todos os atos 
inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da 
empresa proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento específico no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
4.7. A chave de identificação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser utilizadas em qualquer 
Pregão Eletrônico realizado no Comprasnet, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em 
virtude de seu descadastramento perante o SICAF. 
4.8. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais 
de uma Licitante. 

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

5.1. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e 
horário, marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 
recebimento de propostas, devendo declarar em campo próprio no sistema: 

http://www.comprasnet.gov.br/
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5.1.1. O valor unitário e total para o item cotado já considerado e incluso todos os custos necessários 

tais como impostos, taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o 
objeto desta licitação, para entrega no local indicado neste edital, nada mais sendo lícito pleitear a esse 
título. 

5.1.2. A descrição detalhada do produto e a indicação da marca, e, em caso de discordância existente 
entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e as constantes deste edital, prevalecerão às 
últimas; 

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

5.1.4. Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 
pequeno porte e que está apta a usufruir do tratamento favorecido, nas condições do Estatuto 
Nacional da ME e da EPP, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em 
especial quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra nas situações relacionadas no § 4º do referido 
artigo, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei (Exigida somente para licitante enquadrada como 
ME ou EPP- ANEXO III). 
5.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 
propostas. 
5.3. Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado. 
5.4. O preço será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto nos itens 5.12.5.3 e 5.12.7.3. 
5.5. A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da sua 
apresentação. 
5.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 
proposta, ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, sujeitará a licitante às 
sanções previstas neste edital. 
5.7. A licitante deverá obedecer, rigorosamente, aos termos deste Edital e seus Anexos. 
5.8. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
5.9. Qualquer elemento que possa identificar à licitante importa desclassificação da proposta, sem 
prejuízo das sanções previstas nesse edital. 
5.10. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
encaminhada. 
5.11. Depois da abertura da sessão não serão admitidas alterações nas propostas apresentadas, 
ressalvadas apenas a redução do preço proposto e aquelas alterações destinadas a sanar evidentes 
erros formais. 

 

5.12. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 
 

5.12.1. A validade do Registro de Preços será de até 12 (doze) meses. O adjudicatário será convocado 
pelo órgão gerenciador, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de publicação no DODF, para 
assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pelo adjudicatário até o segundo dia útil após a convocação e desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador. 

5.12.2. O não atendimento da convocação para assinar a Ata, sem motivo devidamente justificado e 
aceito, faz incidir as sanções cabíveis na espécie, conforme regulado na legislação pertinente. 

5.12.3. O sistema de registro de preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas 
no Anexo I, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas 
necessidades. 

5.12.4. O registro de preços a ser formalizado na Ata de Registro de Preços terá validade de     
(  ) meses, contados a partir da publicação no DODF, não podendo ser superior a um ano, incluindo 
as prorrogações possíveis. 

5.12.5. Durante o prazo de validade do registro de preços a SEDF não ficará obrigado a comprar os 
produtos objeto deste pregão exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo realizar 
licitações ou proceder a outras formas de aquisição quando julgar conveniente, desde que obedecida a 
legislação pertinente às licitações, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência em 
igualdade de condições. 
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5.12.5.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 

beneficiário do registro quando a SEDF optar pela aquisição por meio legalmente permitido e o preço 
cotado neste for igual ou superior ao registrado. 

5.12.5.2. O gerenciador da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de 
mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados, sendo considerados 
compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles 
apurados pela SEDF. 

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

5.12.5.4. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso 
assumido e o gerenciador da Ata deverá convocar os demais fornecedores, caso haja, 
visando igual oportunidade de negociação. 

5.12.6. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o 
gerenciador procederá à revogação da Ata. 

 
5.12.7. DO PREÇO. 

5.12.7.1. O preço registrado deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado. 
5.12.7.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto 

desta licitação. 
5.12.7.3. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no interstício anual de vigência do 

registro, admitida a revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da Ata, 
nos termos da legislação de regência. 

6.1 No dia e horário, indicados no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br, será realizada a 

abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro. 

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

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

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

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

7.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

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

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

8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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8.3. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do 
lance. 

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

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

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

8.7. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão será 
suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio 
www.comprasnet.gov.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. 

8.8. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência de 1 a 
60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

8.9. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente 
dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 
pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances. 

8.9.1. Encerrada a fase de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade de preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação 
do licitante conforme título XI deste edital. Se considerar determinada proposta inexequível, o pregoeiro 
oportunizará ao licitante demonstrar a exequibilidade de proposta. 
. 

9.1. Após o encerramento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta à licitante que 
tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 
contratação, para que seja obtida melhor proposta. 

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

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

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

9.3.2. Para efeito de registro em Ata de Registro de Preços os fornecedores que aceitarem fornecer 
pelos preços e quantitativos do licitante mais bem classificado serão classificados segundo a 
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 

10.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, contados da 
solicitação do Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, em arquivo único, ou pelo 
e-mail pregao.sedf@gmail.com. ou pelo fax-símile nº (0xx61) 3901-2368, a proposta de preços adequada ao 
último lance ou valor negociado e demais documentos e comprovações solicitados como anexo da proposta. 

10.1.1. Os originais ou cópias autenticadas da proposta inserida no sistema e da documentação exigida no 
Edital, somente deverão ser encaminhados quando solicitados pelo Pregoeiro, em envelope fechado e 
identificado o nº do pregão e dados da empresa, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da 
declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
– SEE/DF, localizada no Setor Bancário Norte, quadra 2, bloco C, sala 101 – Edifício Fenílcia – Brasília-DF – 
CEP 70.040.020. 

10.1.2. A forma física da proposta inserida no sistema, a ser encaminhada no envelope deverá conter: 

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

http://www.comprasnet.gov.br/
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b) Apresentar o preço unitário e total de cada item ofertado, em moeda corrente nacional, constante do 
Termo de Referência, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas 
decorrentes da execução do objeto; 

c) Conter a indicação de todas as características dos produtos cotados, com especificações claras 

e detalhadas, de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Anexo I deste 
Edital; 

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

e) Conter prazo de entrega na forma expressa no item 06 do anexo I (Termo de Referência); 

f) Conter a indicação da marca para o produto cotado. 

g) Conter garantia conforme estabelecido no Termo de Referência). 

h) Apresentar declaração de que entregará os equipamentos e/ou peças comprovadamente novo (s) 

e sem uso, uma vez que não será aceito equipamento (s) ou peça (s) recondicionado (s). 

i) Apresentar junto a proposta prospectos ou catálogos originais, autenticados ou cópia de site do 
fabricante na internet do (s) do equipamento e/ou acessórios oferecidos, sendo que estes deverão 
estar descritos na proposta da concorrente de forma clara e precisa contendo: marca, modelo e 
demais especificações técnicas suficientes para julgamentos coerentes entre si (catálogo original e 
propostas). 

 
 

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

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

I – 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; 
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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. 

10.1.2.3. 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. 

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

10.3. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à 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 em 
desacordo. 

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

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

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

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

10.7. Será desclassificada a proposta que contenha preço manifestamente inexequível, assim considerado 
aquele que seja inferior ao custo de produção, acrescido dos encargos legais, desde que a licitante, depois de 
convocada nos termos do subitem 10.1.2.2, não tenha demonstrado a exequibilidade do preço ofertado. 

10.8. Para efeito de aceitabilidade das propostas, não serão admitidos valores totais nem unitários superiores 
aos preços estimados pela SEE/DF conforme planilha de custo que compõe o Anexo I deste edital, caso em 
que importará na desclassificação da proposta. 

 
 

11.1. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO: 

11.1.1. 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. 

11.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (art.29, II, 
da LNL) 
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b) Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

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 Negativa 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; 

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 ou certidão positiva com efeito de negativa, em plena validade, que 
poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao. 

11.1.3. Qualificação Técnica 
11.1.3.1 A(s) interessada(s) deverá(ão) apresentar: 

11.1.3.1.1. No mínimo 01 (um) atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, declarando ter fornecido ou estar fornecendo material(is) pertinente(s) em  
características, quantidades e prazo com o objeto deste Edital. 
11.1.3.1.2. Apresentar Prova de regularidade para com o Órgão de Vigilância Sanitária através de Alvará de 
Licença Sanitária que abranja as atividades de ótica e laboratório de material ótico, emitido através da 
ANVISA ou de órgão da Vigilância Sanitária Local. 
11.1.3.2. Quando a ótica não comprovar em sua Licença Sanitária possuir laboratório ótico próprio estará 
obrigada a apresentar: 

a) Contrato de Prestação de Serviços entre a ótica licitante e o laboratório que a atende, 
demonstrando os serviços de montagem e surfaçagem; 
b) Declaração de Corresponsabilidade emitida pelo laboratório que mantém contrato com a 
empresa licitante; 
c) Alvará de Licença Sanitária do laboratório que atende a empresa licitante, emitido pela 
ANVISA, ou através da gerência da sede da licitante, ou quando na localidade da sede da 
licitante não existir tal gerência, que seja emitida pela gerência estadual ou do município capital 
do estado da sede da licitante. 

11.1.3.3. As Empresas importadoras deverão apresentar a(s) Carta(s) de Credenciamento do(s) 
Fabricante(s), e todos os demais documentos, traduzido(s) para o português por Tradutor Público 
Juramentado. Esta tradução deverá ser em papel timbrado, possuir a matrícula de tradutor público expedida 
pela Junta Comercial do seu Estado. Estes documentos deverão vir com firma reconhecida do emitente ou 
cópia autenticada. 
11.1.3.4. Declaração da licitante se comprometendo a apresentar, quando da assinatura do Contrato, um 
profissional habilitado como Responsável Técnico óptico, devidamente habilitado e registrado no Conselho 
Regional da Categoria, com diploma certificado pelo Órgão competente, devidamente registrado. 
11.1.3.5. As armações e lentes deverão estar em conformidade com a ABNT NBR 15091/2012 e ABNT 
NBR10322-1/2014. 
11.1.3.6. Toda a documentação poderá ser novamente exigida durante a vigência do contrato. 

11.1.4. Qualificação Econômico-Financeira 

a) Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, 
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, 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 as certidões de cada um dos distribuidores. 

http://www.fazenda.df.gov.br/
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b) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

i) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de 
abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial; 

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

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
LG = ------------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
ATIVO CIRCULANTE 

LC = ----------------------------------------------------------------------------- 
PASSIVO CIRCULANTE 

ATIVO TOTAL 
SG = ----------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

iii) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos 
índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por 
cento) do valor total estimado para o item disputado constante do Anexo I. 

11.1.5. Declaração 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 (ANEXO II). 
     b) Modelo Declaração Exclusiva para Microempresa ou Empresa de pequeno porte em 
condições de usufruir o tratamento favorecido previsto na LC nº 123/2006 (ANEXO III). 
c) Atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012 
(Declaração do ANEXO IV). 
d) Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade 
com as exigências deste edital (ANEXO V). 
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 (ANEXO VI). 

11.2. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

11.2.1. A licitante habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF 
ficará isenta de apresentar os documentos relacionados referentes à regularidade fiscal (item 11.1.2 com 
exceção das alíneas “e” e “h”) e qualificação econômico-financeira (com exceção das alíneas “a” item 11.1.4 e 
no que se refere à alínea “b” somente se possuir índices de LG e LC e SG superior a 1 um). 

11.2.1.1. A licitante com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, deverá apresentar a 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) 

11.2.1.2. As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos 
índices de LG e LC e SG, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do 
valor total estimado para o item cotado constante do Anexo I. 

11.2.2. A comprovação da habilitação parcial no SICAF dar-se-á mediante a verificação da validade dos 
documentos necessários, através de consulta on line ao sistema, opção “Situação do Fornecedor” e outras 
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opções de consultas disponíveis, quando do julgamento da habilitação, ocasião que será impressa a respectiva 
Declaração de “Situação do Fornecedor”, sendo a mesma rubricada pelo Pregoeiro. 

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

11.2.4. Os documentos exigidos para a habilitação que não estiverem contemplados no SICAF ou das licitantes 
que não optarem pelo cadastramento do SICAF ou com cadastro desatualizado, deverão ser remetidos em 
conjunto com a proposta de preços conforme previsto no item 10.1, ajustada ao valor do lance dado ou 
negociado e demais documentos e comprovações a serem anexados à proposta, no prazo de 02 (duas)  
horas contadas a partir da solicitação Pregoeiro no Sistema Eletrônico, em arquivo único, por meio da opção 
“Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet ou por e-mail pregao.sedf@gmail.com ou pelo fax-símile nº (0xx61) 
3901-2319. 

11.2.4.1. Os originais ou cópias autenticadas somente deverão ser enviados, quando solicitado pelo 
Pregoeiro em envelope fechado e identificado o nº do pregão, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir 
da declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal – SEE/DF, localizada no Setor Bancário Norte, quadra 2, bloco C, sala 101 – Edifício Fenílcia – 
Brasília-DF – CEP 70.040.020. 

11.2.5. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões se 
necessário, para verificar as condições de habilitação das licitantes, no entanto, não se responsabilizará pela 
possível indisponibilidade desses sistemas, quando da consulta no julgamento da habilitação, sendo de inteira 
responsabilidade da licitante a comprovação de sua habilitação. A verificação em sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

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

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

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

11.2.9 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução 
para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e devidamente consularizados. 

11.2.10. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos 
documentos requeridos neste Edital e seus anexos. 

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

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

11.2.13. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 

11.2.14. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo 
Órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste 
Pregão, exceto os documentos que se destinam a comprovação da qualificação econômico-financeira e 
qualificação técnica. 

mailto:pregao.sedf@gmail.com
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XII - DO RECURSO: 

XIII - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
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11.2.15. O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à 
análise das propostas e da documentação, devendo as licitantes atenderem às solicitações no prazo por ele 
estipulado, contado do recebimento da convocação. 

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

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

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

11.2.19. Será declarada a vencedora da licitação a que apresentar o menor preço unitário por item e atender a 
todas as exigências do edital, além de verificar conforme o caso em concreto o teor do item 13.3 deste edital. 
11.2.20. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

11.2.21. Será inabilitada a empresa que não estiver na condição de entidade preferencial, segundo o art. 47 c/c 
48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006. 

11.2.22. o Pregoeiro realizará consulta quanto à existência de registro impeditivo ao direito de participar em 
licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública no módulo SICAF do sistema SIASG e nos 
endereços eletrônicos a seguir relacionados, sem prejuízo da verificação por outros meios: No Portal da 
Transparência do Distrito Federal (http://www.stc.df.gov.br) e No Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas-CEIS/CGU, disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br). 

 
 

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

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

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o 
pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 

12.4. O recurso não acolhido pelo Pregoeiro será apreciado e decidido pela autoridade superior. 

12.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na SEE/DF, situada no 
Setor Bancário Norte, quadra 2, bloco C, sala 101 – Edifício Fenílcia – Brasília-DF – CEP 70.040.020, no 
horário de 09h as 12h e das 14h as 18h. 

13.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a 
adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 
13.2. A  homologação  deste  Pregão  compete  a  Subsecretária  da  Subsecretaria   de   Administração  
Geral da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 
13.3. O objeto deste Pregão será adjudicado por item, à licitante vencedora. 
13.4. Após a homologação deste Pregão, serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas: 

I - serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem 
classificado durante a fase competitiva; 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
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XIV - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

XV - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 
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II - será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do 
certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender 
aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 
III - o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do 
Distrito Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços; e 
IV - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas 
contratações. 

13.4.1. O registro a que se refere o inciso II do item 13.4 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no 
caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas no capítulo 19 
deste edital. 
13.4.2. Se houver mais de um licitante na situação de que trata inciso II do item 13.4, serão classificados 
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 

 
13.4.3. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o inciso II do item 
13.4 será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 e quando houver necessidade de 
contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas no capítulo 19 deste edital. 

 
13.4.4. O anexo que trata o inciso II do item 13.4 consiste na ata de realização da sessão pública do pregão ou 
da concorrência, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços 
iguais ao do licitante vencedor do certame. 

 

14.1. Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a 
ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o 
prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela administração. 
14.2. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
14.3. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após 
cumpridos os requisitos de publicidade. 
14.4. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido neste 
artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. 
14.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão ou entidade interessado por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
14.6. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 
licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 
de condições. 

15.1. A vigência da Ata de Registro de Preço proveniente deste Pregão será de 12 (doze) meses contados da 
data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial, tendo início e 
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 
16.1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, localizada no Setor Bancário Norte, quadra 2, 
bloco C, sala 101 – Edifício Fenílcia – Brasília-DF – CEP 70.040.020, é o Órgão Gerenciador responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de 
Registro de Preços dele decorrente. 

XVI - DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO: 
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XVII - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 
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16.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador respeitadas as condições e as regras estabelecidas na 
Lei n. 8.666/93 e no Decreto Distrital n. 39.103/2018. 

 
16.2.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata 
de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade 
de adesão. 

 
16.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique 
as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 

 
16.2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 
16.2.4. o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 
16.2.5. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação 
por órgão participante do Registro de Preços, com exceção dos órgãos e entidades do Distrito Federal. 

 
16.2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

 
16.2.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

 
16.2.8. É facultado aos órgãos ou entidades distritais realizar adesões a atas da União, dos Estados-membros, 
Distrito Federal e dos Municípios. 

 

17.1. A SUAG/SEE/DF será a unidade responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro 
de Preço decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos interessados, respeitada a 
ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, o fornecedor para o qual será emitido o pedido. 

17.2. A convocação do fornecedor beneficiário pelo contratante será formalizada e conterá o endereço e o 
prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido. 

17.3. O fornecedor beneficiário convocado na forma do item anterior que não comparecer, não retirar o pedido 
no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito 
às sanções previstas neste Edital e seus anexos. 

17.4. Quando comprovada a hipótese acima, a SUAG/SEE/DF poderá indicar o próximo fornecedor ao qual 
será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades. 
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XIX - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 

XX - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 
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18.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II 
do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
18.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 
órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado. 
18.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
18.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original. 
18.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir 
o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 
II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao 
cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa. 

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

19.2. O fornecedor beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 
19.2.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável; 
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; ou 
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º 
da Lei nº 10.520, de 2002. 

19.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do item 19.2.1 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
19.3.. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público; ou 
II - a pedido do fornecedor. 

. 

20.1. A contratação poderá ocorrer, a critério da Subsecretaria de Administração Geral, por meio de Nota de 
Empenho, nos termos do Art. 62, caput e § 4º da Lei nº 8.666/1993. 

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

XVIII - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS: 
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20.2.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura até / 201 . 

20.2.2. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou 
ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração, e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital 
e no contrato e das demais cominações legais. 

20.3. Para o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida da licitante vencedora a prestação de 
garantia no ato da assinatura do instrumento contratual no valor correspondente a 3% (três por cento) do 
montante do contrato, mediante uma das seguintes modalidades: 

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

II - Seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994); 

III - Fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94). 

20.3.1. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima, no percentual de 2% 
(dois por cento) do valor do contrato (Lei n.º 8.666/93, art. 56, parágrafo 2º). 

 

20.3.2.. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira 
que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou da direção da 
licitante vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do 
Código Civil de 2002. 

 
20.3.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora: 

 
a) Somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, 

atualizada monetariamente; 
 

b) Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais 
multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização 
eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o 
recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída; 

 
c) Ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências 

administrativas ou judiciais. 
 

20.3.4. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia exigida 
será considerada recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata anulação da N.E 
(nota de empenho) emitida. 

20.4. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da intimação do 
adjudicatário, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito 
pela Administração. 
20.5. A recusa em assinar o contrato sem motivo justificado, devidamente aceito pela Administração, implicará 
nas Sanções cabíveis à espécie, bem como na aplicação das prescrições insculpidas no art. 7° da Lei nº 
10.520/02. 
20.6. Por ocasião da assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preços, nos termos do §2° do art. 27 do Decreto nº 5.450/05. 
20.7. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados. 
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XXI - DO TERMO DE CONTRATO PADRÃO: 

XXIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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20.7.1. No caso previsto nesta cláusula, cabe ao órgão gerenciador (SEDF) promover as 

negociações com os fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do 
caput do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

20.8. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus Anexos e a proposta apresentada 
pela licitante vencedora. 

 
20.9. O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no Art. 65 da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações. 
20.10. Incumbirá à contratante providenciar a publicação resumida do instrumento do contrato e de seus 
eventuais termos aditivos, no Diário Oficial do Distrito Federal. 
20.11. O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no artigo 78 com os desdobramentos dos artigos 
79 e 80, todos da Lei nº 8.666/93. 

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

 
 

21.1. O contrato se subordina ao Termo de Contrato Padrão nº 08/2002, em conformidade com o Decreto 
23.287/2002, do Distrito Federal. 

 
22.1. A SEEDF, na qualidade de CONTRATANTE, deverá: 

22.1.2. Designar 2 (dois) servidores como Executores titular e suplente do(s) Contrato(s). 

22.1.3. Notificar por escrito a CONTRATADA da aplicação de eventuais multas, da suspensão do 
fornecimento, da distribuição e da sustação do pagamento de quaisquer faturas. 

22.1.4 Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar as condições de 
fornecimento e a prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais; 

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

22.1.6. Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato; 

22.1.7 Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos neste Termo de Referência, 
solicitando à Contratada as substituições que se verificarem necessárias; 

22.1.8 Receber os materiais entregues pela Contratada, que estejam em conformidade com este Termo de 
Referência; 

22.1.9 Recusar com a devida justificativa, qualquer equipamento entregue fora das especificações 
constantes na proposta da Contratada; 

22.1.10. Atestar a Nota Fiscal/Fatura após a efetiva entrega do(s) equipamento(s) objeto deste edital, se 
constatada a conformidade com as especificações e padrões de qualidade exigidos; 

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

22.1.12. Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis. 

22.1.13. Comunicar à Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos 
materiais objeto deste edital; 

22.1.14. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades; 

. 

23.1. Independentemente de transcrição na proposta, sujeitar-se às demais obrigações estabelecidas no Termo 
de Referência (Anexo I) deste Edital. 

XXII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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23.2. Constitui obrigação da CONTRATADA o pagamento dos salários e das demais verbas decorrentes do 
fornecimento. 
23.3. Fornecer o material em estrita conformidade com as especificações e condições exigidas neste Termo, 
devendo estar já inclusos nos valores propostos todos os custos, impostos, taxas, fretes e demais encargos 
pertinentes à formação do preço. 
23.4. Efetuar a troca de material defeituoso e/ou não aprovado pela Contratante, no prazo de no máximo 10 
(dez) dias úteis, a partir da notificação quando, após o fornecimento, for verificada pela Contratante, qualquer 
inadequação ou irregularidade; 
23.5. Responder por quaisquer danos pessoais e/ou ao patrimônio, causados diretamente ou indiretamente 
ao CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo 
sua responsabilidade pela existência de fiscalização ou o acompanhamento por parte da CONTRATANTE; 
23.6. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, 
informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 
23.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em 
que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento do produto. 
23.8. No momento da assinatura do contrato, a empresa vencedora deverá apresentar contrato de prestação 
de serviços regido pela lei civil, bem como comprovação de que seu responsável técnico possui certificado 
válido e regular de habilitação legal, na forma da Lei, para exercer as funções inerentes ao ramo óptico, 
comprovado por apresentação de cópia do Certificado de Habilitação Legal – CHL. Caso a licitante não tenha 
ótica com laboratório próprio comprovado através de alvará sanitário, que seja exigida a apresentação do 
diploma e/ou certificado do Técnico Óptico responsável pela empresa vencedora, como também o diploma ou 
certificado do Técnico em Óptica responsável pelo laboratório contratado. 

23.9.. Não fazer uso de mão de obra infantil, nos termos da Lei Distrital nº 5.061/2013. 
23.10. Adotar na execução do contrato, práticas de sustentabilidade ambiental, a recepção de bens, embalagens, 

recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela PGDF, práticas de desfazimento 
sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de reutilização, nos termos estabelecidos na Lei 
Distrital nº. 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que sejam aplicáveis ao objeto desta licitação. 

 

24.1. O fornecimento será realizado por meio de ORDEM DE SERVIÇO a ser expedida somente pela 
Gerência de Saúde do Estudante - GSE/SIAE à CONTRATADA, munida da prescrição emitida por médico 
oftalmologista, conforme demanda quinzenal ou mensal, de acordo com o quantitativo de consultas 
oftalmológicas realizadas nas clínicas desta Secretaria aos estudantes da Rede Pública de Ensino do 
Distrito Federal. 

24.2. A CONTRATADA deverá entregar os óculos confeccionados à Gerência de Saúde do Estudante – 
GSE, localizada na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - Edifício Sede II - sala 112 - 
SGAN 607 - Projeção D, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da Ordem de Serviço 
e da prescrição médico-oftalmológica dos estudantes. 

24.3. A entrega do objeto se dará durante o horário de 08 às 18 horas, no endereço citado no item 4.2, salvo 
por motivo justificável, fruto de caso fortuito ou força maior, que deverá ser analisado por servidor 
designado/executor. 

24.4. Os óculos de grau deverão ser entregues de acordo com as especificações constantes neste Termo de 
Referência e na prescrição médico-oftalmológica, em estojo plástico rígido individual de boa qualidade, 
conforme descrito no Anexo I do presente Termo, em perfeito estado, novo, sem reforma, sem sinais de 
violação, sem aderência ao produto, umidade e sem inadequação de conteúdo. 

24.5. O material entregue à GSE deverá ser comprovadamente novo e acompanhado da receita prescrita 
pelo médico oftalmologista, da ORDEM DE SERVIÇO e da respectiva Nota Fiscal. 

24.6. O ato de recebimento do objeto deste edital não implica em sua aceitação. 
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24.7. O recebimento provisório será feito por meio de assinatura e matrícula do servidor designado da 
Gerência de Saúde do Estudante- GSE, da Secretaria de Estado de Educação do DF, que receber os itens, 
de forma legível e sem rasuras. 

24.8. A critério da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, caso o material esteja em 
desconformidade, será submetido a sua verificação, cabendo ao fornecedor, a troca dentro de 10(dez) dias, 
do objeto que vier a ser recusado por não se enquadrar nas especificações estipuladas, apresentar defeitos 
de fabricação ou dano em geral, identificado no ato da entrega ou no período de verificação. 

24.9. O objeto só será recebido em caráter definitivo após análise e parecer do técnico designado pela 
Secretaria de Estado de Educação do DF, comprovando a quantidade e as especificações contidas na 
prescrição médico-oftalmológica. 

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

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

25.1.2. 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); 

25.1.3. Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal. 

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

25.1.5. 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. 

25.1.6. Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sítios oficiais dos órgãos e 
entidades emissores das citadas certidões, o pagamento ficará condicionado à apresentação, pela 
Contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista. 

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

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

25.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 
reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 
25.5. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), terão seus pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta 
corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o 
número da conta corrente e da agência em que desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 
32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág. 3, de 18/02/2011. e alterado pelo Decreto nº 36.135, de 
12/12/2014, publicado no DODF em 15/12/2014-suplemento. 

26.5.1. Ficam excluídas desta regra: 
a) os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública 

federal; 
b) os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou 

contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em instituições 
bancárias indicadas nos respectivos documentos; 

http://www.tst.jus.br/certidao
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c) os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou 

representações no DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado. 
25.6. Será efetuada a retenção na fonte, dos tributos e contribuições, prevista na Instrução Normativa RFB nº 
1.234/2012, alterada pela IN nº 1.244/2012. 

25.7. A retenção dos tributos não será efetivada caso a licitante apresente junto com sua Nota Fiscal a 
comprovação de que ele é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –SIMPLES. 

25.8. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão formalmente 
devolvidos à Contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação. 

25.9. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, deverão ser 
reapresentados num prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 

25.10. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento 
passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação. 

25.11. O pagamento dar-se-á mediante emissão de Ordem Bancária – OB, junto ao Banco de Brasília S.A., em 
Brasília-DF, ou tratando-se de empresa de outro Estado que não tenha filial ou representação no Distrito 
Federal, junto ao banco indicado, conforme Decreto nº 32.767/2011, no prazo de 30 (trinta) dias corridos 
contados da data de apresentação pela Contratada da documentação fiscal correspondente e após o atestado 
da fiscalização da SEE/DF. 

26.1 - As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a 
prévia defesa, ficam sujeitas às sanções prevista no termo de referência, bem como as 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, 35.831/2014 de 22/09/2014 e Decreto 
36.974/2015. 

 
27.1. A SEE/DF poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

27.1.1. A anulação do pregão induz à da ata de registro de preços e do contrato. 

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

27.2. Será realizada pesquisa prévia junto aos Portais na Internet de governos (Secretaria de Transparência e 
Controle – STC/GDF e Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS/CGU) e no CNJ 
(condenações cíveis por atos de Improbidade Administrativa) para aferir a existência de algum registro 
impeditivo ao direito de participar em licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública. 

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

27.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
classificação e habilitação. (§3º do art. 26 do Dec. nº 5.450/2005). 

27.5. A critério do Pregoeiro poderá ser prorrogado o prazo estabelecido de 01 (uma) hora contados a partir da 
solicitação no Sistema Eletrônico, para envio da proposta e documentação em arquivo único, por meio da 
opção “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet. 

XXVII - DISPOSIÇÕES FINAIS: 
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27.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir- 
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na SEE/DF. 

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

27.8. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. (Parágrafo único do art. 5º do Dec. nº 5.450/2005) 

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

27.10 O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília – DF, com exclusão de 
qualquer outro. 

27.11. A pretensa contratação deve observar os critérios de sustentabilidade ambiental previstos na Lei Distrital 
nº 4.770/2012; 

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

27.13 – Fica vedado a utilização de conteúdo contendo atos discriminatórios contra a mulher, ou que incentive 
a violência e exponha a mulher a constrangimento homofóbico, o que a exponha a qualquer tipo de 
discriminação, conforme preceitua a lei distrital 5.448/2015. 

27.14. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Pregoeiro, por meio do Telefone: 
0xx(61) 3901-2319. 

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

27.16. As súmulas dos contratos e dos aditivos pertinentes a obras, compras, serviços, alienações e locações 
celebrados pelos órgãos ou pelas entidades da Administração Pública do Distrito Federal com particulares 
devem ser publicadas no Portal da Transparência de que trata a Lei nº 4.490, de 12 de dezembro de 2012 (Lei 
Distrital nº 5.575 de 18.12.2015). 

27.16.1. A determinação prevista na cláusula anterior visa conferir publicidade às contratações 
realizadas pelo Poder Público. 

27.16.2. Das súmulas dos contratos de que trata a cláusula 27.17 devem constar informações 
referentes ao valor, ao objeto, à finalidade, à duração e ao prazo de vigência do contrato, bem como o 
nome ou a razão social do fornecedor do produto, da obra ou do serviço. 

28.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
28.1.1. ANEXO I - Termo de Referência; 
28.1.2. ANEXO II - Modelo Declaração de que não Emprega Menor; 
28.1.3. ANEXO III - Modelo Declaração Exclusiva para Microempresa ou Empresa de pequeno porte 
em condições de usufruir o tratamento favorecido previsto na LC nº 123/2006. 
28.1.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Sustentabilidade (Lei Distrital nº 4.770/2012) 
28.1.5. ANEXO V - Declaração de que cumpre os requisitos do edital. 
28.1.6. ANEXO VI – Declaração de superveniência e fatos impeditivos 

28.1.7. ANEXO VII- Modelo de Ata. 
28.1.8. ANEXO VIII- Minuta de Contrato. 

28.1.9. ANEXO IX – Decreto Penalidades 

 

Brasília, 11 de abril de 2019. 

 

Eurisdete Pereira Lopes 
Pregoeira  
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1. DO OBJETO 

ANEXO I DO EDITAL 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência, para realização de Edital de Pregão Eletrônico de Sistema 
de Registro de Preços, a aquisição de óculos prontos (armações e lentes), embalados em estojo de plástico 
individual com flanela de limpeza, visando contemplar os estudantes da Educação Infantil, do Ensino 
Fundamental, do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos – EJA, matriculados nas Unidades 
Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal que necessitarem de correção visual, conforme 
especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

2.1. As especificações detalhadas, assim como o Parecer Técnico Oftalmológico dos itens a serem 
adquiridos estão contidas no Anexo I – Parecer Técnico Oftalmológico – Especificação do Produto – Óculos 
com Armação. Anexo II – Parâmetros para Base de Cálculo – Planilha de Aquisição de Óculos por 
Etapas/Modalidade executada durante os 12 meses do Contrato nº 27/2017 – junho de 2017 a julho de 
2018. Anexo III - Parâmetros para Base de Cálculo – Planilha de Notas Fiscais emitidas durante a execução 
do Contrato nº 27/2017 – junho de 2017 a julho de 2018. Anexo IV – Planilha de consultas oftalmológicas, 
com prescrição de óculos, realizadas pelo Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado entre a SEEDF e o 
Rotary Club de Brasília - Setor de Indústria, assinado em 20/02/2018 e com vigência de 05 (cinco) anos. 
Anexo V – Memória de Cálculo Consolidada – Planilha para aquisição de óculos, com aumento estimado de 
32%, nos termos justificados no Anexo IV  - por etapas/modalidade, para os 12 meses do contrato. Anexo VI 
– Planilha de Formação de Custos. 

2.1.1. O parâmetro para a base de cálculo relativo à quantidade estimada para aquisição de óculos, 
conforme especificação contida no Parecer Técnico Oftalmológico (Anexo I), foi baseado no número de 
consultas realizadas pelo Rotary Club de Brasília - Setor de Indústria, com prescrição de óculos - 
(Anexo IV), onde ficou registrado um aumento de 32% dos atendimentos oftalmológicos, em relação às 
consultas, com prescrição de óculos, realizadas exclusivamente pela Secretaria de Educação do 
Distrito Federal, durante a vigência do Contrato nº 27/2017; 
2.1.2. Em cada item especificado na Planilha de Aquisição de Óculos por Etapas/Modalidade 
executada, durante os 12 meses do Contrato nº 27/2017 – junho de 2017 a julho de 2018 (Anexo II), foi 
acrescido o percentual de 32% ao número de óculos fornecidos aos estudantes da Rede Pública de 
Ensino do Distrito Federal, durante a vigência do Contrato nº 27/2017. 
2.1.3. O resultado obtido no cálculo descrito no item 2.1.2 está registrado no Anexo V – Memória de 
Cálculo Consolidada – Planilha para aquisição de óculos, com aumento estimado de 32%, nos termos 
justificados no Anexo IV - por etapas/modalidade, para os 12 meses do contrato. 

2.2. Os óculos deverão estar de acordo com as necessidades apresentadas pelos estudantes com distúrbios 
de refração visual da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, no decorrer do ano letivo, atendendo as 
necessidades de correção visual. 
2.3. Os  óculos  deverão  ser  embalados  em estojo  plástico,  rígido,  com  revestimento  interno,  
contendo flanela de limpeza que os proteja contra riscos. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA 
3.1. Um grande desafio da Educação tem sido estabelecer estratégias que possam contribuir para minimizar 
a evasão escolar, assim como garantir a qualidade do ensino. Nesse sentido, por representar a capacidade 
do indivíduo de perceber o universo que o cerca, a visão corresponde a 85% da relação que o ser humano 
tem com o mundo externo. Na idade escolar, os problemas de visão podem passar despercebidos e 
repercutir desfavoravelmente no aprendizado. Com a triagem das crianças em ambiente escolar, por meio 
do Teste de Acuidade Visual (TAV), busca-se a identificação precoce de patologias relacionadas à visão. 
Desta forma, identificando e corrigindo os problemas de visão, contribuímos para melhoria não apenas da 
qualidade de vida, mas também do desempenho acadêmico do estudante. Corroborando com este 
entendimento, SILVA E OUTROS (2013), consideram que: 
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A visão, essencial para o aprendizado, é responsável pela maior parte da informação 

sensorial que recebemos do meio externo. Devido ao rápido crescimento e desenvolvimento do aparelho 
ocular, a criança apresenta maior vulnerabilidade aos distúrbios visuais. Até a idade escolar, a deficiência 
visual pode passar despercebida pelos pais e familiares porque, no ambiente doméstico, a criança não tem 
noção que não enxerga bem, pois não exerce atividades que demandem esforço visual. Isso fica agravado, 
principalmente, devido à ausência de exames oƒalmológicos periódicos. 

A deficiência visual na infância pode acarretar ônus ao aprendizado e à socialização, 
alterando o desenvolvimento da motricidade, cognição e linguagem durante os anos sensíveis do 
desenvolvimento da criança. Os problemas oƒalmológicos destacam-se como a 3ª causa mais frequente de 
problemas de saúde entre escolares, observando-se estreita relação entre os problemas visuais e o 
rendimento escolar. A quase totalidade das crianças brasileiras em idade escolar nunca passou por exame 
oƒalmológico, sendo que menos de 10% das crianças que iniciam sua vida escolar, receberam exame 
oƒalmológico prévio. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 7,5 milhões de crianças em 
idade escolar sejam portadoras de algum tipo de deficiência visual e apenas 25% delas apresentem 
sintomas; os outros três quartos necessitariam de teste específico para identificar o problema. Segundo o 
Conselho Brasileiro de Oƒtalmologia, 10% dos alunos primários necessitam de correção por serem 
portadores de erros de refração: hipermetropia, miopia e astigmatismo; destes, aproximadamente 5% têm 
redução grave de acuidade visual, isto é, menos de 50% da visão normal. 

A deficiência visual é uma questão de saúde pública responsável pela evasão escolar de 
22,9% dos estudantes de ensino fundamental no Brasil, conforme levantamento do programa Alfabetização 
Solidária. 

A importância de se detectar os problemas de deficiência visual na criança ainda em idade 
pré-escolar e escolar se deve ao fato de que nesta faixa etária ocorre o pleno desenvolvimento do aparelho 
visual; logo, o poder de resolução dos problemas detectados seria muito maior, e as consequências da 
deficiência visual poderiam ser atenuadas ou mesmo evitadas, uma vez que a deficiência visual interfere no 
processo de aprendizagem e no desenvolvimento psicossocial da criança. 

Nota-se também que a implementação dos programas de detecção de baixa acuidade visual 
e de prevenção de problemas oƒtalmológicos em países desenvolvidos têm demonstrado que os custos 
dessas ações são incomparavelmente menores do que aqueles representados pelo atendimento a 
portadores de distúrbios oculares. (SILVA E OUTROS, 2013. DESEMPENHO ESCOLAR: INTERFERÊNCIA 
DA ACUIDADE VISUAL. Revista Brasileira de Oƒalmologia. Disponível em: 
 h1p://www.scielo.br/scielo. Acessado em:05/06/2018). 

 

 
relacionados: 

Ainda, o fornecimento de óculos aos estudantes acolhe aos comandos legais abaixo 
 

Art. 208 CF. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde; 
Art 4º da Lei nº 9.394/96. O dever do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de: 
VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. 

 

E, no caso específico do Distrito Federal, temos a Lei Orgânica do Distrito Federal, que em 
seus artigos 209, 224 e 227 reafirmam este compromisso: 

 

Art. 209. Ao Poder Público, na forma da lei e no limite das disponibilidades orçamentárias, 
compete: 
III - prover o atendimento médico e odontológico aos estudantes da rede pública, 
prioritariamente aos do ensino fundamental. 
(...) 

http://www.scielo.br/scielo.%20Acessado
http://www.scielo.br/scielo.%20Acessado
http://www.scielo.br/scielo.%20Acessado
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Art. 224. O Poder Público deve assegurar atendimento ao educando, em todas as etapas 
da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. 
(...) 
Art. 227. O Poder Público deve manter atendimento suplementar ao educando em todas 
as etapas da educação básica, mediante assistência médica, odontológica e psicológica. 
Parágrafo único. O Poder Público deve submeter, quando necessário, os alunos da rede 
pública de ensino a teste nutricional e de acuidade visual e auditiva, a fim de detectar 
possíveis desvios prejudiciais a seu pleno desenvolvimento. 

 
Neste contexto, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF tem 

buscado alternativas com este objetivo, cabendo destacar que o fornecimento de óculos aos estudantes da 
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal vem acontecendo desde setembro de 1989, quando foi 
inaugurada a Fábrica de Óculos da antiga Fundação Educacional do DF. Com a desativação da referida 
Fábrica, o aludido fornecimento passou a ser feito por empresa contratada pela SEEDF. Desde o ano de 
2010, esta Secretaria mantém contratos para fornecimento de óculos para os estudantes, conforme descrito: 

 

1 - Contrato nº 25/2010 (processo nº 080.000.860/2010) - vigência: de 28/05/2010 a 
28/05/2015 - 18.496 óculos entregues. 

2 - Contrato nº 51/2015 (processo nº 080.000.013/2015) - vigência: 29/12/2015 a 

29/12/2016 - 2.571 óculos entregues. 
3 - Contrato nº 27/2017 (processo nº 080.003.854/2017) - vigência: 17/07/2017 a 

17/07/2018 - 2.316 óculos entregues. 
 

Ainda no sentido de promover ações de atenção à saúde do estudante, esta Secretaria 
mantém 02 (dois) consultórios oftalmológicos, sendo um no Plano Piloto e outro na Ceilândia, nos quais 
oferta consultas oftalmológicas para os estudantes da Rede Pública de Ensino do DF, que são realizadas 
por 01(uma) médica oftalmologista do quadro de pessoal efetivo da SEEDF e por 02 (dois) médicos 
oftalmologistas, em exercício por força do Acordo de Cooperação nº 01/2018, firmado com o Rotary Club de 
Brasília - Setor de Indústria, assinado em 20/02/2018 e com vigência de 05 (cinco) anos. 

A administração de tais ofertas é de competência da Gerência de Saúde do Estudante - 
GSE, conforme determinado por meio do Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, que instituiu o 
Regimento Interno da SEEDF: 

 

Art. 102. À Gerência de Saúde do Estudante - GSE, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Diretoria de Saúde e Assistência ao Estudante, compete: 
II - gerenciar, promover e avaliar a execução de programas, projetos e ações de saúde 
ofertados aos estudantes da Rede Pública de Ensino; 
III - propor e executar a distribuição de óculos aos estudantes que necessitarem de 
correção visual matriculados na Rede Pública de Ensino; 
(...) 
VIII - propor a aquisição de insumos e suprimentos necessários à execução de 
programas, projetos e ações de sua competência. 

 
Em face do exposto, o fornecimento dos óculos, prescritos por médicos oftalmologistas, aos 

estudantes que necessitem de correção visual, é o que completa a ação de assistência à saúde 
recomendada nos instrumentos legais citados, bem como se constitui numa política que contribui para a 
redução das desigualdades sociais, para a universalização do acesso à Educação e para favorecer o 
aprendizado dos estudantes. Portanto, deixar de fornecer óculos aos estudantes com distúrbios visuais, 
após identificar sua necessidade, é negar a possibilidade de desenvolvimento pleno de suas potencialidades 
como ser humano e cidadão. 

 

4. DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA 
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4.1. O fornecimento será realizado por meio de Ordem de Serviço a ser expedida pela Gerência de Saúde 
do Estudante - GSE/SIAE à CONTRATADA, munida da prescrição emitida por médico oftalmologista, 
conforme demanda, quinzenal ou mensal, de acordo com o quantitativo de consultas oftalmológicas 
realizadas nas clínicas da Secretaria de Estado do Distrito Federal e de óculos prescritos aos estudantes por 
médico oftalmologista. 
4.2. A CONTRATADA deverá entregar os óculos confeccionados à Gerência de Saúde do Estudante – GSE, 
localizada na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - Edifício Sede II - sala 112 - SGAN 607 
- Projeção D, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da Ordem de Serviço e da 
prescrição médico-oftalmológica dos estudantes. 
4.3. A entrega do objeto se dará durante o horário de 08 às 18 horas, no endereço citado no item 4.2, salvo 
por motivo justificável, fruto de caso fortuito ou força maior, que deverá ser analisado por servidor 
designado/executor. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
5.1. Os óculos de grau deverão ser entregues de acordo com as especificações constantes neste Termo de 
Referência e na prescrição médico- oftalmológica, em estojo plástico rígido individual de boa qualidade, 
conforme descrito no Anexo V do presente Termo, em perfeito estado, novo, sem reforma, sem sinais de 
violação, sem aderência ao produto, umidade e sem inadequação de conteúdo. 
5.2. O material entregue à GSE deverá ser comprovadamente novo e acompanhado da receita prescrita 
pelo médico oftalmologista, da Ordem de Serviço e da respectiva Nota Fiscal. 
5.3. O ato de recebimento do objeto deste Termo de Referência não implica em sua aceitação. 
5.4. O recebimento provisório será feito, no ato da entrega do objeto, por meio de assinatura e matrícula do 
servidor designado da Gerência de Saúde do Estudante- GSE, da Secretaria de Estado de Educação do DF, 
que receber os itens, de forma legível e sem rasuras. 
5.5. A critério da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, caso o material esteja em 
desconformidade, será submetido a sua verificação, cabendo à CONTRATADA, a troca dentro do prazo de 
10 (dez) dias, do objeto que vier a ser recusado por não se enquadrar nas especificações estipuladas, 
apresentar defeitos de fabricação ou dano em geral, identificado no ato da entrega ou no período de 
verificação. 
5.6. O objeto só será recebido em caráter definitivo após análise e parecer do técnico designado pela 
Secretaria de Estado de Educação do DF, comprovando a quantidade e as especificações contidas na 
prescrição médico-oftalmológica, no prazo de 15 (quinze) dias. 

 

6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA HABILITAÇÃO 
6.1. A CONTRATADA deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado de Capacidade Técnica, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter fornecido ou estar fornecendo material(is) 
pertinente(s) em características, quantidades e prazo, com o objeto deste Termo de Referência. 
6.2. Apresentar Prova de regularidade para com o Órgão de Vigilância Sanitária por meio de Alvará de 
Licença Sanitária que abranja as atividades de ótica e laboratório de material ótico, emitido pela ANVISA ou 
setor competente da Vigilância Sanitária local. 
6.3. Quando a ótica não comprovar, em sua Licença Sanitária, possuir laboratório ótico próprio estará 
obrigada a apresentar: 

a) Contrato de Prestação de Serviços entre a ótica licitante e o laboratório que a atende, 
demonstrando os serviços de montagem e surfaçagem; 
b) Declaração de Corresponsabilidade emitida pelo laboratório que mantém contrato com a 
empresa licitante; 
c) Alvará de Licença Sanitária do laboratório que atende a empresa licitante, emitido pela 
ANVISA, ou da gerência da sede da licitante. Quando na localidade da sede da licitante não 
existir tal gerência, que seja emitida pela gerência estadual ou municipal da Capital do Estado 
da sede da licitante. 

6.4. As Empresas importadoras deverão apresentar a(s) Carta(s) de Credenciamento do(s) Fabricante(s), e 
todos os demais documentos, traduzido(s) para o português por Tradutor Público Juramentado. Esta 
tradução deverá ser em papel timbrado, possuir a matrícula de tradutor público expedida pela Junta 
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Comercial do seu Estado. Estes documentos deverão vir com firma reconhecida do emitente ou cópia 
autenticada. 
6.5. Declaração da licitante se comprometendo a apresentar, quando da assinatura do Contrato, um 
profissional habilitado como Responsável Técnico óptico, devidamente habilitado e registrado no Conselho 
Regional da Categoria, com diploma certificado pelo Órgão competente, devidamente registrado. 
6.6. As armações e lentes deverão estar em conformidade com a ABNT NBR 15091/2012 e ABNT 
NBR10322-1/2014. 

 

7. DA GARANTIA 
7.1. A garantia do objeto consiste no fornecimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigações previstas 
na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor - e alterações subsequentes. 

7.1.1. A garantia do objeto se dará a partir do recebimento definitivo e cobrirá eventuais defeitos que 
ocorrerem nas lentes e/ou armações. 
7.1.2. O prazo de garantia do objeto será de, no mínimo, 06 (seis) meses. 

 

8. DO JULGAMENTO 

8.1. O julgamento far-se-á pelo menor preço global, devendo os participantes apresentar cotação para todos 
os itens. O valor apresentado para cada item deverá ser o mesmo para todas as Etapas/Modalidades de 
Ensino. 

 

9. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

9.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após a sua devida assinatura, podendo no interesse da 
CONTRATANTE, ser prorrogado por igual período, nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. 
9.2. O Termo de Contrato será formalizado nos casos exigidos pela Lei 8.666/93, quando a interessada será 
convocada para assinar o respectivo instrumento, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações 
subsequentes e do Edital. 
9.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões dos serviços em proporção de até 25% (vinte e cinco por cento) do preço global atualizado do 
Contrato, facultadas as supressões além desse limite, mediante acordo entre as Partes. 
9.4. Para o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida da licitante vencedora a prestação de 
garantia no ato da assinatura do instrumento contratual no valor correspondente a 3% (três por cento) do 
montante do contrato, mediante uma das seguintes modalidades: 

I - Caução em dinheiro ou em titulos da dívida pública, devendo estes ter sidos emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 
da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004); 
II - Seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994); 
III - Fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1. Constitui obrigação da CONTRATADA o pagamento dos salários e das demais verbas decorrentes do 
fornecimento. 
10.2. Fornecer o material em estrita conformidade com as especificações e condições exigidas neste Termo, 
devendo estar já inclusos nos valores propostos todos os custos, impostos, taxas, fretes e demais encargos 
pertinentes à formação do preço. 
10.3. Efetuar a troca de material defeituoso e/ou não aprovado pela CONTRATANTE, no prazo de no 
máximo 10 (dez) dias úteis, a partir da notificação quando, após o fornecimento, for verificada pela 
CONTRATANTE qualquer inadequação ou irregularidade; 
10.4. Responder por quaisquer danos pessoais e/ou ao patrimônio, causados diretamente ou indiretamente 
ao CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou 
reduzindo sua responsabilidade pela existência de fiscalização ou o acompanhamento por parte da 
CONTRATANTE; 
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10.5. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, 
informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 
10.6. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato 
em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento do produto. 
10.7. No momento da assinatura do contrato, a empresa vencedora deverá apresentar contrato de prestação 
de serviços regido pela lei civil, bem como comprovação de que seu responsável técnico possui certificado 
válido e regular de habilitação legal, na forma da Lei, para exercer as funções inerentes ao ramo ótico, 
comprovado por apresentação de cópia do Certificado de Habilitação Legal – CHL. Caso a licitante não 
tenha ótica com laboratório próprio comprovado através de alvará sanitário, que seja exigida a apresentação 
do diploma e/ou certificado do Técnico Ótico responsável pela empresa vencedora, como também o diploma 
ou certificado do Técnico em ótica responsável pelo laboratório contratado. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
11.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, 
pertinentes ao Contrato a ser executado; 
11.2. Indicar o prazo e o local onde deverá ser entregue o material; 
11.3. Receber e verificar se o material entregue está em perfeito uso; 
11.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do material; 
11.5. Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes; 
11.6. Efetuar o pagamento conforme as normas orçamentárias e fiscais em vigor; 
11.7. Indicar 2 (dois) executores (1 titular e 1 suplente) para acompanhar a execução do contrato 
estabelecido; 
11.8. Fornecer à contratada Ordem de Serviço, acompanhada das prescrições médico-oGalmológicas dos 
estudantes, conforme demanda quinzenal ou mensal, de acordo com o quantitativo de consultas 
oGalmológicas realizadas nas clínicas desta Secretaria e de óculos prescritos aos estudantes por médico 
oftalmologista. 

 

12. DA FISCALIZAÇÃO E DO CONTROLE 
12.1. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, poderá designar 
em ato publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, 02 (dois) executores para o Contrato, sendo 1 (um) 
titular e 1 (um) suplente, que desempenharão as atribuições previstas nas Normas de Execução 
Orçamentária, Financeira e Contábil. 
12.2. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da SEEDF, ao qual competirá dirimir 
as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência. 
12.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, não implica em 
corresponsabilidade da SEEDF ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. 
12.4. O executor do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do contrato, requerendo o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

13. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS 
13.1. O Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, contado da assinatura da respectiva Ata de 
Registro de Preços. 

 

14. DAS PENALIDADES 
14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Termo de Referência, serão 
aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006, publicado no Diário 
Oficial do Distrito Federal nº 103, de 31 de maio de 2006, pp. 05 a 07 (e suas alterações posteriores), que 
regula a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão). 
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15. DO PAGAMENTO 
15.1. A Nota Fiscal, as Receitas e o Pedido de Aquisição de Óculos deverão ser encaminhados à Gerência 
de Saúde do Estudante – GSE, após a conferência pelo técnico, para que essa documentação seja 
devidamente atestada pelo executor do contrato e anexada ao processo de pagamento. 
15.2. Caberá à Gerência de Saúde do Estudante - GSE enviar a Nota Fiscal da empresa ao setor da 
Secretaria de Estado de Educação do DF responsável por efetuar o pagamento dos produtos adquiridos, o 
que ocorrerá até 30 (trinta) dias após o recebimento pela GSE da Nota Fiscal. 

 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
16.1. O recurso para custear as despesas descritas nesse Termo de Referência correrá por conta da 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Fonte de Recurso 100 e na modalidade estimativa. 

 
17. DO FORO 
17.1. Fica eleito o Foro da Justiça do Distrito Federal, Seção Judiciária da Cidade de Brasília/DF para dirimir 
as dúvidas não solucionadas administrativamente oriundas do cumprimento das obrigações estabelecidas. 
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ANEXO I do Termo de Referência 
 
 
 
 

PARECER TÉCNICO OFTALMOLÓGICO 

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO – ÓCULOS COM ARMAÇÃO 

 

Parecer se encontra em anexo no SEI nº 13026342 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&amp;id_protocolo=16113622&amp;id_procedimento_atual=9189569&amp;infra_sistema=100000100&amp;infra_unidade_atual=110011534&amp;infra_hash=47aef12a6f2bda83814d633a5f8f88e9b940acb2e7a66babc0ba9a521032333f
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ANEXO II do Termo de Referência 
 

PARÂMETROS PARA BASE DE CÁLCULO 
 

PLANILHA DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS POR ETAPAS/MODALIDADE EXECUTADA 
DURANTE OS 12 MESES DO CONTRATO Nº 27/2017 – JUNHO DE 2017 A JULHO DE 2018 

 

 
ITEM 

 

 
UN 

 

 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

EDUCAÇ 
ÃO 

INFANTIL 

 

ENSINO 
FUNDAM 
ENTAL 

 

ENSIN 
O  

MÉDIO 

 

EJA 

TOTAL 
PARA 
OS 12 
(doze) 
meses 

Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN 

ÓCULOS   COM    ARMAÇÃO, embalados 
em estojo plástico, rígido, com revestimento 
interno que proteja contra riscos e flanela de 
limpeza para os óculos. 
Modelo dos óculos: Unissex, nas cores 
preto, marrom, incolor, azul, vermelho e rosa. 
Material da Armação: em acetato de celulose 
(zilo), com reforço nas hastes. 
Formatos da armação: variados (oval, 

quadrado, retangular, redondo). 
Descrição das lentes: 
1. Lentes oftálmicas planas, em resina - 
orgânica incolor; 
2. Lentes oftálmicas corretivas monofocais, em 
resina - orgânica de alto índice, incolor,  
sendo: 
2.1. Lentes esféricas (-20.00 a +12.00 
dioptrias); 
2.2. Lentes cilíndricas (até -6.00 dioptrias); 
2.3.Lentes esférico-cilíndricas(-20.00 a +12.00 
dioptrias esféricas combinadas com até -6.00 
dioptrias cilíndricas). 
Em graus diversos que obedeçam a 

intervalos de 0,25 dioptrias. 
Tamanho: a escolher de 36 a 56. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1904 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2117 

 
 
 
 
 

 
02 

 
 
 
 
 

 
UN 

ÓCULOS   COM    ARMAÇÃO, embalados 
em estojo plástico, rígido, com revestimento 
interno que proteja contra riscos e flanela de 
limpeza para os óculos. 
Modelo dos óculos: Unissex, nas cores 

preto, marrom, incolor, azul, vermelho e rosa. 
Material da Armação: em acetato de celulose 
(zilo), com reforço nas hastes. 
Formatos da armação: variados (oval, 

quadrado, retangular, redondo). 
Descrição das lentes: 
1. Lentes oftálmicas em resina - orgânica de 

alto índice, incolor, semelhante à High Light 
(maiores que +14.00 e que -14.00 dioptrias), 
em graus diversos que obedeçam a 

 
 
 
 
 

 
06 

 
 
 
 
 

 
19 

 
 
 
 
 

 
01 

 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 

 
26 
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  intervalos de 0,25 dioptrias. 
Tamanho: a escolher de 36 a 56. 

     

 
 
 
 
 
 
 

03 

 
 
 
 
 
 
 

UN 

ÓCULOS   COM    ARMAÇÃO, embalados 
em estojo plástico, rígido, com revestimento 
interno que proteja contra riscos e flanela de 
limpeza para os óculos. 
Modelo dos óculos: Unissex, nas cores 
preto, marrom, incolor, azul, vermelho e rosa. 
Material da Armação: em acetato de celulose 
(zilo), com reforço nas hastes. 
Formatos da armação: variados (oval, 

quadrado, retangular, redondo). 
Descrição das lentes: lentes oftálmicas em 
resina - orgânicas de alto índice (de +6.00 a 
+14.00 dioptrias e de -6.00 a -14.00 dioptrias) 
incolor; em graus diversos que obedeçam a 
intervalos de 0,25 dioptrias. 
Tamanho: a escolher de 36 a 56. 

 
 
 
 
 
 
 

08 

 
 
 
 
 
 
 

153 

 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 

173 

TOTAL DE UNIDADES 126 2.076 80 34 2.316 

 
 
 
 
 
 

ANEXO III do Termo de Referência 
PARÂMETROS PARA BASE DE CÁLCULO 

PLANILHA DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 27/2017 – 
JUNHO DE 2017 A JULHO DE 2018 

 

Processo de 
Pagamento 

Data da 
Nota 

Fiscal 

Nº da 
Nota 

Fiscal 

Valor 
pago 
R$ 

Data de 
Pagamento 

Nota de 
Empenho 

Quantidade 
de óculos 

00080- 
00029067/2017- 

94 

 

04/09/2017 
 

00.004.221 
 

4.887,32 
 

23/11/2017 
 

2017NE01949 
 

91 

00080- 
00029067/2017- 

94 

 

04/09/2017 
 

00.004.222 
 

59,80 
 

23/11/2017 
 

2017NE01950 
 

1 

00080- 
00029067/2017- 

94 

 

04/09/2017 
 

00.004.223 
 

99,74 
 

11/12/2017 
 

2017NE01948 
 

2 

00080- 
00029067/2017- 

94 

 

15/09/2017 
 

00.004.236 
 

8.674,72 
 

23/11/2017 
 

2017NE01949 
 

156 

00080- 
00029067/2017- 

94 

 

15/09/2017 
 

00.004.237 
 

236,04 
 

23/11/2017 
 

2017NE01950 
 

4 

00080- 
00029067/2017- 

94 

 

15/09/2017 
 

00.004.238 
 

453,90 
 

11/12/2017 
 

2017NE01948 
 

8 
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00080- 
00040860/2017- 

44 

 

07/11/2017 
 

00.004.292 
 

8.651,30 
 

15/12/2017 
 

2017NE01949 
 

157 

00080- 
00040860/2017- 

44 

 

07/11/2017 
 

00.004.293 
 

59,80 
 

15/12/2017 
 

2017NE01950 
 

1 

00080- 
00040860/2017- 

44 

 

07/11/2017 
 

00.004.294 
 

299,22 
 

28/12/2017 
 

2017NE01948 
 

6 

00080- 
00040860/2017- 

44 

 

07/11/2017 
 

00.004.295 
 

59,80 
 

28/12/2017 
 

2017NE01951 
 

1 

00080- 
00016955/2018- 

28 

 

06/02/2018 
 

00.004.378 
 

14.257,16 
 

15/03/2018 
 

2018NE00511 
 

258 

00080- 
00016955/2018- 

28 

 

06/02/2018 
 

00.004.382 
 

716,48 
 

15/03/2018 
 

2018NE00512 
 

13 

00080- 
00016955/2018- 

28 

 

06/02/2018 
 

00.004.383 
 

1.579,27 
 

14/03/2018 
 

2018NE00514 
 

29 

00080- 
00069628/2018- 

79 

 

18/04/2018 
 

00.004.422 
 

8.093,46 
 

13/07/2018 
 

2018NE00511 
 

148 

00080- 
00069628/2018- 

79 

 

18/04/2018 
 

00.004.423 
 

493,76 
 

15/06/2018 
 

2018NE00512 
 

8 

00080- 
00069628/2018- 

79 

 

18/04/2018 
 

00.004.424 
 

49,87 
 

14/06/2018 
 

2018NE00514 
 

1 

00080- 
00069628/2018- 

79 

 

18/04/2018 
 

00.004.425 
 

128,86 
 

15/06/2018 
 

2018NE00513 
 

2 

00080- 
00069628/2018- 

79 

 

18/04/2018 
 

00.004.427 
 

5.881,14 
 

15/06/2018 
 

2018NE00511 
 

105 

00080- 
00069628/2018- 

79 

 

18/04/2018 
 

00.004.430 
 

265,16 
 

15/06/2018 
 

2018NE00512 
 

4 

00080- 
00069628/2018- 

79 

 

18/04/2018 
 

00.004.431 
 

49,87 
 

14/06/2018 
 

2018NE00514 
 

1 

00080- 
00069628/2018- 

79 

 

18/04/2018 
 

00.004.432 
 

309,15 
 

15/06/2018 
 

2018NE00513 
 

6 

00080- 
00099281/2018- 

99 

 

02/05/2018 
 

00.004.447 
 

9.760,50 
 

13/07/2018 
 

2018NE00511 
 

172 

00080- 
00099281/2018- 

99 

 

02/05/2018 
 

00.004.448 
 

448,61 
 

13/07/2018 
 

2018NE00512 
 

8 
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00080- 
00099281/2018- 

99 

 

02/05/2018 
 

00.004.449 
 

547,68 
 

20/07/2018 
 

2018NE00514 
 

10 

00080- 
00099281/2018- 

99 

 

02/05/2018 
 

00.004.450 
 

279,14 
 

13/07/2018 
 

2018NE00513 
 

5 

00080- 
00099281/2018- 

99 

 

01/06/2018 
 

00.004.475 
 

5.904,02 
 

13/07/2018 
 

2018NE00511 
 

106 

00080- 
00099281/2018- 

99 

 

01/06/2018 
 

00.004.476 
 

149,61 
 

13/07/2018 
 

2018NE00512 
 

3 

00080- 
00099281/2018- 

99 

 

01/06/2018 
 

00.004.477 
 

199,48 
 

20/07/2018 
 

2018NE00514 
 

4 

00080- 
00099281/2018- 

99 

 

01/06/2018 
 

00.004.478 
 

169,47 
 

13/07/2018 
 

2018NE00513 
 

3 

00080- 
00099281/2018- 

99 

 

08/06/2018 
 

00.004.484 
 

14.797,22 
 

13/07/2018 
 

2018NE00511 
 

270 

00080- 
00099281/2018- 

99 

 

08/06/2018 
 

00.004.485 
 

737,43 
 

13/07/2018 
 

2018NE00512 
 

13 

00080- 
00099281/2018- 

99 

 

08/06/2018 
 

00.004.486 
 

1.413,04 
 

20/07/2018 
 

2018NE00514 
 

26 

00080- 
00099281/2018- 

99 

 

08/06/2018 
 

00.004.487 
 

179,40 
 

13/07/2018 
 

2018NE00513 
 

3 

00080- 
00108341/2018- 

71 

 

20/06/2018 
 

00.004.498 
 

4.699,39 
 

14/08/2018 
 

2018NE00511 
 

81 

00080- 
00108341/2018- 

71 

 

20/06/2018 
 

00.004.499 
 

109,67 
 

14/08/2018 
 

2018NE00512 
 

2 

00080- 
00108341/2018- 

71 

 

20/06/2018 
 

00.004.500 
 

338,94 
 

16/08/2018 
 

2018NE00514 
 

6 

00080- 
00108341/2018- 

71 

 

20/06/2018 
 

00.004.501 
 

119,60 
Em 

processo 

 

2018NE00513 
 

2 

00080- 
00108341/2018- 

71 

 

05/07/2018 
 

00.004.512 
 

6.942,86 
 

14/08/2018 
 

2018NE00511 
 

121 

00080- 
00108341/2018- 

71 

 

05/07/2018 
 

00.004.513 
 

209,41 
 

14/08/2018 
 

2018NE00512 
 

4 

00080- 
00108341/2018- 

71 

 

05/07/2018 
 

00.004.514 
 

355,64 
 

16/08/2018 
 

2018NE00514 
 

6 
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00080- 
00108341/2018- 

71 

 

05/07/2018 
 

00.004.515 
 

59,80 
Em 

processo 

 

2018NE00513 
 

1 

00080- 
00108341/2018- 

71 

 

06/07/2018 
 

00.004.516 
 

13.251,51 
 

14/08/2018 
 

2018NE00511 
 

230 

00080- 
00108341/2018- 

71 

 

06/07/2018 
 

00.004.517 
 

497,81 
 

14/08/2018 
 

2018NE00512 
 

9 

00080- 
00108341/2018- 

71 

 

06/07/2018 
 

00.004.518 
 

992,91 
 

16/08/2018 
 

2018NE00514 
 

17 

00080- 
00108341/2018- 

71 

 

06/07/2018 
 

00.004.519 
 

348,87 
Em 

processo 

 

2018NE00513 
 

6 

00080- 
00112503/2018- 

76 

 

12/07/2018 
 

00.004528 
 

1.287,56 
 

14/08/2018 
 

2018NE00511 
 

25 

 

TOTAL 
 

- 
 

- 
 

129.334,97 
 

- 
 

- 
2.316 

óculos 
prontos 
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ANEXO IV do Termo de Referência 
 
 

PARÂMETROS PARA BASE DE CÁLCULO 
 

PLANILHA DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, COM PRESCRIÇÃO DE ÓCULOS, REALIZADAS 
PELO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2018, 

FIRMADO ENTRE A SEEDF E O ROTARY CLUB DE BRASÍLIA - SETOR DE INDÚSTRIA, ASSINADO 
EM 20/02/2018 E COM VIGÊNCIA DE 05 (CINCO) ANOS. 

MÊS/ANO 
CONSULTAS REALIZADAS 

PELO ROTARY 

MARÇO 2018 139 

ABRIL/2018 121 

MAIO/2018 144 

JUNHO/2018 158 

Total de atendimentos, com prescrição de óculos, realizados pelo 
Rotary 

 
562 

Total de atendimentos, com prescrição de óculos, realizados pela 
SEEDF 

 
1754 

Total de Atendimentos, com prescrição de óculos, realizados pela 
SEEDF + Rotary 

 
2316 

Percentual de aumento do atendimento, com prescrição de óculos, 
após Acordo de Cooperação com o Rotary 

 
32% 

 
Observação: Considerando o aumento do número de consultas realizadas pelo Rotary Club de 
Brasília - Setor de Indústria, com prescrição de óculos, durante a vigência do Contrato nº 
27/2017, o que corresponde a cerca de 32% dos atendimentos oftalmológicos oferecidos aos 
estudantes, matriculados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, faz-se necessário que 
a aquisição dos produtos (óculos prontos) seja aumentada nesse percentual estimado, conforme 
a Memória de Cálculo Consolidada no Anexo V – Planilha de Aquisição de Óculos por 
Etapas/Modalidade, para os 12 meses do Contrato. 
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ANEXO V do Termo de Referência 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSOLIDADA 
 

PLANILHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, COM AUMENTO ESTIMADO DE 32%, NOS TERMOS 
JUSTIFICADOS NO ANEXO IV - 

POR ETAPAS/MODALIDADE, PARA OS 12 MESES DO CONTRATO 

 

 
ITEM 

 

 
UN 

 

 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

EDUCAÇÃ 
O     

INFANTIL 

 

ENSINO 
FUNDAM 
ENTAL 

 
ENSINO 
MÉDIO 

 

EJA 

TOTAL 
PARA 
OS 12 

(doze) 
meses 

Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UN 

ÓCULOS COM ARMAÇÃO, embalados 
em estojo plástico, rígido, com 
revestimento interno que proteja contra 
riscos e flanela de limpeza para os 
óculos. 
Modelo dos óculos: Unissex, nas cores 
preto, marrom, incolor, azul, vermelho e 
rosa. 
Material da Armação: em acetato de 
celulose (zilo), com reforço nas hastes. 
Formatos da armação: variados (oval, 

quadrado, retangular, redondo). 
Descrição das lentes: 
1. Lentes oftálmicas planas, em resina - 
orgânica incolor; 
2. Lentes oftálmicas corretivas 
monofocais, em resina - orgânica de alto 
índice, incolor, sendo: 
2.1. Lentes esféricas (-20.00 a +12.00 
dioptrias); 
2.2. Lentes cilíndricas (até -6.00 
dioptrias); 
2.3. Lentes esférico-cilíndricas (-20.00 a 
+12.00 dioptrias esféricas combinadas 
com até -6.00 dioptrias cilíndricas). 
Em graus diversos que obedeçam a 
intervalos de 0,25 dioptrias. 
Tamanho: a escolher de 36 a 56. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
147 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2513 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2792 

 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 
 

UN 

ÓCULOS COM ARMAÇÃO, embalados 
em estojo plástico, rígido, com 
revestimento interno que proteja contra 
riscos e flanela de limpeza para os 
óculos. 
Modelo dos óculos: Unissex, nas cores 
preto, marrom, incolor, azul, vermelho e 
rosa. 
Material da Armação: em acetato de 

celulose (zilo), com reforço nas hastes. 
Formatos da armação: variados (oval, 
quadrado, retangular, redondo). 

 
 
 
 
 

08 

 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

35 
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  Descrição das lentes: lentes oftálmicas 

em resina - orgânica de alto índice, 
incolor, semelhante à High  Light (maiores 
que +14.00 e que -14.00 dioptrias), em 
graus diversos que obedeçam a 
intervalos de 0,25 dioptrias. 
Tamanho: a escolher de 36 a 56. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

03 

 
 
 
 
 
 
 
 

UN 

ÓCULOS COM ARMAÇÃO, embalados 
em estojo plástico, rígido, com 
revestimento interno que proteja contra 
riscos e flanela de limpeza para os 
óculos. 
Modelo dos óculos: Unissex, nas cores 
preto, marrom, incolor, azul, vermelho e 
rosa. 
Material da Armação: em acetato de 

celulose (zilo), com reforço nas hastes. 
Formatos da armação: variados (oval, 

quadrado, retangular, 
redondo). Descrição das lentes: com 
lentes oGálmicas em resina - orgânicas 
de alto índice (de +6.00 a +14.00 dioptrias 
e de -6.00 a 
-14.00 dioptrias), incolor; 
em graus diversos que obedeçam a 
intervalos de 0,25 dioptrias. 
Tamanho: a escolher de 36 a 56. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 

201 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 

226 

TOTAL DE UNIDADES 165 2.739 104 45 3.053 

 

ANEXO VI do Termo de Referência 
 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS 

 

ITEM 
 

UN 
 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

Quantidade 
Preço 

Unitário 
(R$) 

Preço Total 
(R$) 

 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 

UN 

ÓCULOS      COM      ARMAÇÃO, embalados em 
estojo plástico, rígido, com revestimento interno 
que proteja contra riscos e flanela de limpeza 
para os óculos. 
Modelo dos óculos: Unissex, nas cores preto, 

marrom, incolor, azul, vermelho e rosa. 
Material da Armação: em acetato de celulose 
(zilo), com reforço nas hastes. 
Formatos da armação: variados (oval,  
quadrado, retangular, redondo). 
Descrição das lentes: 
1. Lentes oftálmicas planas, em resina - orgânica 
incolor; 
2. Lentes oftálmicas corretivas monofocais, em 
resina - orgânica de alto índice, incolor, sendo: 
2.1. Lentes esféricas (-20.00 a +12.00 dioptrias), 
2.2. Lentes cilíndricas (até -6.00 dioptrias); 

 
 
 
 
 
 

 
2792 

 
 
 
 
 
 

 
317,80 

 
 
 
 
 
 

 
887.297,60 
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  2.3. Lentes esférico-cilíndricas (-20.00 a +12.00 

dioptrias esféricas combinadas com até -6.00 
dioptrias cilíndricas). 
Em graus diversos que obedeçam a intervalos 

de 0,25 dioptrias. 
Tamanho: a escolher de 36 a 56. 

   

 
 
 
 
 
 

 
02 

 
 
 
 
 
 

 
UN 

ÓCULOS      COM      ARMAÇÃO, embalados em 
estojo plástico, rígido, com revestimento interno 
que proteja contra riscos e flanela de limpeza 
para os óculos. 
Modelo dos óculos: Unissex, nas cores preto, 

marrom, incolor, azul, vermelho e rosa. 
Material da Armação: em acetato de celulose 
(zilo), com reforço nas hastes. 
Formatos da armação: variados (oval,  

quadrado, retangular, redondo). 
Descrição das lentes: 
1. Lentes oftálmicas em resina - orgânica de alto 
índice, incolor, semelhante à High Light (maiores 
que +14.00     e      que      -14.00      dioptrias), 
em graus diversos que obedeçam a intervalos de 
0,25 dioptrias. 
Tamanho: a escolher de 36 a 56. 

 
 
 
 
 
 

 
35 

 
 
 
 
 
 

 
362,60 

 
 
 
 
 
 

 
12.691,00 

 
 
 
 
 
 
 

03 

 
 
 
 
 
 
 

UN 

ÓCULOS      COM      ARMAÇÃO, embalados em 
estojo plástico, rígido, com revestimento interno 
que proteja contra riscos e flanela de limpeza 
para os óculos. 
Modelo dos óculos: Unissex, nas cores preto, 
marrom, incolor, azul, vermelho e rosa. 
Material da Armação: em acetato de celulose 
(zilo), com reforço nas hastes. 
Formatos da armação: variados (oval,  

quadrado, retangular, redondo). 
Descrição das lentes: com lentes oftálmicas em 

resina - orgânicas de alto índice (de +6.00 a 
+14.00 dioptrias e de -6.00 a -14.00 dioptrias) 
incolor; em graus diversos que obedeçam a 
intervalos de 0,25 dioptrias. 
Tamanho: a escolher de 36 a 56. 

 
 
 
 
 

 
226 

 
 
 
 
 
 
 

319,33 

 
 
 
 
 
 
 

72.168,58 

TOTAL DE UNIDADES 3.053  972.157,18 

VALOR TOTAL ESTIMADO EM R$ 972.157,18 
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ANEXO II DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º XX/2018/SUAG/SEE-DF 

MODELO DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

A   empresa   ,  inscrita   no   CNPJ   sob   o  
nº  ,      sediada    no     endereço   , telefone/fax 
nº  , por intermédio do seu representante legal Sr (a). 
    ,  portador  (a)  da   Carteira   de   Identidade 
nº  e do CPF nº  , DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 
27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em 
conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88, que não possui em seu 
quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 
 

Local e Data 
 

[Nome do Representante Legal da Empresa] 
Cargo 
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ANEXO III DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º XX/2018/SUAG/SEE-DF 

M O D E L O DECLARAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
EM CONDIÇÕES DE USUFRUIR O TRATAMENTO FAVORECIDO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 

123/2006 

A empresa  ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o nº 
  , sediada no endereço   , telefone/fax nº 
  , por intermédio do seu representante legal Sr. (a)    
  ,   portador(a)   da    Carteira    de   Identidade   nº 
   e  do CPF nº  , DECLARA que cumpre os requisitos legais para a 
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte e que está apta a usufruir do tratamento 
favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído 
pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que não se 
enquadra nas situações relacionadas no §4º do referido artigo. 

Brasília-DF,           de  de . 
 
 

Representante Legal 
Cargo 
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ANEXO IV DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º XX/2018/SUAG/SEE-DF 

MODELO DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

A  empresa   , inscrita  no  CNPJ  sob  o  
nº  ,     sediada    no    endereço   ,  telefone/fax 
nº  ,      por      intermédio      do      seu      representante      legal   Sr(a).         
    ,   portador(a)   da    Carteira    de    Identidade   
nº  e do CPF nº  , DECLARA para fins do disposto no artigo 2º da Lei 
Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo para a CONTRATANTE, bens, 
embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, 
provenientes do objeto do Pregão nº /2018 – SEDF, e que dará o destino legalmente estabelecido para a 
deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos. 

 
 

Local e Data 
 

[Nome do Representante Legal da Empresa] 
Cargo 
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ANEXO V DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º XX/2018/SUAG/SEE-DF 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO EDITAL 

 

A empresa  ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o nº 
  ,    sediada   no   endereço  ,    telefone/fax   nº 
  ,      por      intermédio      do      seu      representante      legal      Sr(a).         

  ,   portador(a)   da   Carteira    de   Identidade    nº 
  e do CPF nº  , DECLARA para fins do disposto no § 2º do artigo 21 
do Decreto Federal nº 5.450/2005, de 31 de maio de 2005, que cumpre plenamente todos os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências no Edital do Pregão Eletrônico nº 
  /20  . 

 
 
 

Local e Data 
 

[Nome do Representante Legal da Empresa] 
Cargo 
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ANEXO VI DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º XX/2018/SUAG/SEE-DF 

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA E FATOS IMPEDITIVOS 

A empresa  ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o nº 
  , sediada no endereço   , telefone/fax nº 
  , por intermédio do seu representante legal Sr(a).    
  , portador(a) da Carteira de Identidade nº 
  e do CPF nº  , DECLARA a inexistência de ocorrências impeditivas 
à participação na licitação, e afirma está ciente quanto à obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores, 
nos termo do art. 32, § 2º, da Lei nº 8666/1993. 

 
 
 

Local e Data 
 

[Nome do Representante Legal da Empresa] 
Cargo 
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A N E X O VII DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º XX/2018/SUAG/SEE-DF 

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº:  /2018 

 
PROCESSO Nº: 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: /201_ 

VALIDADE: 12 (doze) meses, a partir da publicação no DODF, não podendo ser superior a um ano, incluindo 

as prorrogações possíveis. 

 

Aos  dias  do mês de do ano de 201_, o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de 
 

Estado de Educação do Distrito Federal, situado no Setor Bancário Norte, quadra 2, bloco C, sala 101 – 

Edifício Fenílcia – Brasília-DF – CEP 70.040.020, Fone(s) 0xx(61) 3901-2319, inscrito no CNPJ sob o nº 

00.394.676/0001-07, representado pelo 

ORDENADOR DE DESPESA Sr. e o Presidente da Comissão de Gerenciamento 

do Sistema de Registro de Preços da SEDF, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 5.450/ 2005 e Distrital 39.103/2018, e demais normas legais 

aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA 

REGISTRO DE PREÇOS nº  /201_, publicado  no  DODF  nº  ,  de  de  de  201_, e  a  respectiva  

homologação, RESOLVEM registrar os preços da empresa  , CNPJ:  , nas 

quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançadas nos itens, observadas as condições 

do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos materiais especificados no Anexo I do Edital de 

Pregão nº /201_, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a 

documentação e proposta de preços apresentada pelo licitante, conforme consta nos autos do processo nº 

080-00046126.2017-99 

1.2. , que está sintetizado no quadro abaixo: 
 
 
 
 

PROCESSO Nº 080-00046126.2017-99 PREGÃO ELETRÔNICO nº /201 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº /2018 

EMPRESA: CNPJ: 

INSCRIÇÃO: BANCO: AGÊNCIA: CONTA: 

TELEFONE: ENDEREÇO: 

PRESIDENTE: RG: CPF: 
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LOTE ÚNICO 

 

Item 
 

Descrição do Item 
 

QTD 
Valor 

Unitário 
MENSAL 

Valor Total 
MENSAL 

Valor Total 
ANUAL 

 
1 

   
R$ 

 
R$ 

 
R$ 

VALOR TOTAL GERAL R$ 

1.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I 

do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em Unidades 

de acordo com suas necessidades. 

1.4. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após 
cumpridos os requisitos de publicidade. 
1.5.. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão ou entidade interessado por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
1.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 
licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 
de condições. 

 

CLÁUSULA II - DO OBJETO DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

2.1. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 

 
2.1.1. A validade da ata de registro de preços contará a partir da publicação no DODF, e não será superior a 
doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
2.1.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
2.1.3. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos 
convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
2.1.4. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto 
no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
2.1.5. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da 
ata de registro de preços. 

 
2.2. DO PREÇO. 

 
2.2.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da proposta, 

para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o 
documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 

2.2.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação. 
2.2.3. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no interstício anual de vigência do registro, admitida a 

revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da Ata, nos termos da legislação 
de regência. 
2.3. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do 
licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de 
classificação, poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total 
estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

1º LUGAR 
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2.4. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de 
classificação das empresas constantes da Ata. 

 

CLÁUSULA III - DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO: 
3.1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, localizada no Setor Bancário Norte, quadra 2, 
bloco C, sala 101 – Edifício Fenílcia – Brasília-DF – CEP 70.040.020, é o Órgão Gerenciador responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de 
Registro de Preços dele decorrente. 
3.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador respeitadas as condições e as regras estabelecidas na 
Lei n. 8.666/93 e no Decreto Distrital n. 39.103/2018. 
3.2.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata 
de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade 
de adesão. 
3.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique 
as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
3.2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
3.2.4. o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
3.2.5. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação 
por órgão participante do Registro de Preços, com exceção dos órgãos e entidades do Distrito Federal. 
3.2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 
3.2.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

 

CLÁUSULA IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 

4.1. A SUAG/SEE/DF será a unidade responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de 
Preço decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos interessados, respeitada a 
ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, o fornecedor para o qual será emitido o pedido. 

4.2. A convocação do fornecedor beneficiário pelo contratante será formalizada e conterá o endereço e o prazo 
máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido. 

4.3. O fornecedor beneficiário convocado na forma do item anterior que não comparecer, não retirar o pedido 
no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito 
às sanções previstas neste Edital e seus anexos. 

4.4. Quando comprovada a hipótese acima, a SUAG/SEE/DF poderá indicar o próximo fornecedor ao qual será 
destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades. 

CLÁUSULA V - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS: 

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II 
do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 
órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado. 
5.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
5.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original. 
5.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 
II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

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

CLÁUSULA VI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: 

6.1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, 
por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 
6.2. O fornecedor beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 
6.2.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável; 
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; ou 
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º 
da Lei nº 10.520, de 2002. 

6.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do item 6.2.1 será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
6.3.. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público; ou 
II - a pedido do fornecedor. 

CLÁUSULA VII - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

7.1. O  local de  entrega/execução será de acordo com  Anexo I do Edital de Pregão  nº     /201_, em  até           
(  ) dias, a contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de 
fornecimento ao detentor/representante legal. 
CLÁUSULA VIII – DO CONTRATO 
8.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar 
contratações de fornecimento, mediante autorização da SEDF, observadas as condições fixadas neste 
instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente, principalmente o Decreto Distrital 
nº 39.103/2018; 
8.2. O (s) fornecedor (es) se obriga (m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as 
condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão nº  /2019, especialmente às especificadas no Anexo I   
do referido Edital. 
8.3. Serão de responsabilidade do (s) concorrente (s) que tiver (em) seu (s) preço (s) registrado (s) o ônus 
resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de 
qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de 
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ações judiciais que lhe venham a ser atribuídos por força da lei, relacionados com o cumprimento do presente 
edital e com as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços. 
CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES 
9.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão, serão aplicadas as sanções 
estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 103 de 31 de maio 
de 2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis Federais 
Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/2002 e alterações posteriores. 
9.1.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento das 
normas previstas no Edital e nesta Ata ou nos contratos decorrentes de sua adesão, em face do disposto nos 
artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, serão obedecidos no âmbito da 
Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas 
estabelecidas no referido Decreto Distrital e suas alterações. 
consta do § 1º do art. 65 da Lei 8.666/1993. 
CLÁUSULA X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão nº /201_ e seus anexos, as propostas com preços, especificação, 
consumo médio semestral, por item. 
10.2. O(s) caso(s) omisso(s) será(ão) resolvido(s) de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94 e pela Lei Federal nº 9.648/98, e, com as demais normas 
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 
10.3. 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). 
10.4. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data da, com publicação do seu 
extrato no Diário Oficial do Distrito Federal ou da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, 
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 
10.5. As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo nº  e no Pregão 
Eletrônico nº /201_ integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição. 

E por estarem assim justos e compromissados foi lavrado este instrumento que, após lida e achada 
conforme, é assinada pelos representantes legais da Secretaria de Estado de Educação e do Fornecedor 
Beneficiário. 

Rege esta ata de registro de preços o edital de licitação. 
 
 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
[autoridade da SEE competente para assinar a Ata de Registro de Preço] 

 
 
 

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

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

Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social] 
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ANEXO VIII DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º XX/2018/SUAG/SEE-DF 

MINUTA DE CONTRATO 

MINUTAS DE CONTRATO CONFORME O 
DECRETO Nº 23.287, DE 17 DE OUTUBRO DE 2002. 

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

 
Processo nº  . 

 

Cláusula Primeira – Das Partes 

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

  . 
 

Cláusula Segunda – Do Procedimento 
O presente Contrato obedece aos termos do Edital de  nº  (fls.  ), da Proposta de fls. 
           e da Lei nº 8.666 21.06.93. Fazem parte integrante do presente contrato, independente da transcrição, o 
Termo de Referência, a proposta da Contratada, o edital do Pregão Eletrônico nº XX/2018, seus anexos, e 
demais elementos constantes no Processo nº 00080-00069248/2018-34 . 

 

Cláusula Terceira – Do Objeto 

O Contrato tem por objeto a aquisição, entrega e  distribuição de   , consoante especifica o Edital 
de  nº  (fls.          )  e  a  Proposta de fls.  , que passam a integrar o presente 
Termo. 

 

Cláusula Quarta – Da Forma de Fornecimento 

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

 

Cláusula Quinta – Do Valor 

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

 

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 
6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
I – Unidade Orçamentária: 

II – Programa de Trabalho: 
III – Natureza da Despesa: 
IV – Fonte de Recursos: 
6.2 – O empenho inicial  é de  (  ), conforme Nota de  Empenho nº  , emitida em 
  , sob o evento nº  , na modalidade  . 

 

Cláusula Sétima – Do Pagamento 

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. 
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Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência 
O contrato terá vigência de  meses, a contar da data de sua assinatura. 

 

Cláusula Nona – Da garantia 

9.1. Para o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida da licitante vencedora a prestação de 
garantia no ato da assinatura do instrumento contratual no valor correspondente a 3% (três por cento) do 
montante do contrato, mediante uma das seguintes modalidades: 

I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sidos emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004); 
II - Seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994); 
III - Fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94). 

9.2. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima, no percentual de 3% (três por 
cento) do valor do contrato (Lei n.º 8.666/93, art. 56, parágrafo 2º). 
9.3. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira que, por si 
ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou da direção da licitante vencedora, 
sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002. 
9.4. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora: 

a) Somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, 
atualizada monetariamente; 

b) Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais 
multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização 
eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da 
notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída; 

c) Ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências 
administrativas ou judiciais. 

9.5. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia contratual exigida 
será considerada recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata anulação da N.E (nota de 
empenho) emitida. 
9.6. A garantia do objeto consiste no fornecimento, pela empresa contratada, de todas as obrigações previstas 
na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor - e alterações subsequentes. 

 

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal 

10.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, 
pertinentes ao Contrato a ser executado; 
10.2. Indicar o prazo e o local onde deverá ser entregue o material; 
10.3. Receber e verificar se o material entregue está em perfeito uso; 
10.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do material; 
10.5. Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes; 
10.6. Efetuar o pagamento conforme as normas orçamentárias e fiscais em vigor; 
10.7. Indicar 2 (dois) executores (1 titular e 1 suplente) para acompanhar a execução do contrato 
estabelecido; 
10.8. Fornecer à contratada Ordem de Serviço, acompanhada das prescrições médico-oftalmológicas dos 
estudantes, conforme demanda quinzenal ou mensal, de acordo com o quantitativo de consultas 
oftalmológicas realizadas nas clínicas desta Secretaria e de óculos prescritos aos estudantes por médico 
oftalmologista. 

 

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada 
11.1. Constitui obrigação da CONTRATADA o pagamento dos salários e das demais verbas decorrentes do 
fornecimento. 
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11.2. Fornecer o material em estrita conformidade com as especificações e condições exigidas neste Termo, 
devendo estar já inclusos nos valores propostos todos os custos, impostos, taxas, fretes e demais encargos 
pertinentes à formação do preço. 
11.3. Efetuar a troca de material defeituoso e/ou não aprovado pela CONTRATANTE, no prazo de no máximo 
10 (dez) dias úteis, a partir da notificação quando, após o fornecimento, for verificada pela CONTRATANTE 
qualquer inadequação ou irregularidade; 
11.4. Responder por quaisquer danos pessoais e/ou ao patrimônio, causados diretamente ou indiretamente 
ao CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo 
sua responsabilidade pela existência de fiscalização ou o acompanhamento por parte da CONTRATANTE; 
11.5. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, 
informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 
11.6. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em 
que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento do produto. 
11.7. No momento da assinatura do contrato, a empresa vencedora deverá apresentar contrato de prestação 
de serviços regido pela lei civil, bem como comprovação de que seu responsável técnico possui certificado 
válido e regular de habilitação legal, na forma da Lei, para exercer as funções inerentes ao ramo ótico, 
comprovado por apresentação de cópia do Certificado de Habilitação Legal – CHL. Caso a licitante não tenha 
ótica com laboratório próprio comprovado através de alvará sanitário, que seja exigida a apresentação do 
diploma e/ou certificado do Técnico Ótico responsável pela empresa vencedora, como também o diploma ou 
certificado do Técnico em ótica responsável pelo laboratório contratado. 
11.8.. Não fazer uso de mão de obra infantil, nos termos da Lei Distrital nº 5.061/2013. 
11.9. Adotar na execução do contrato, práticas de sustentabilidade ambiental, a recepção de bens, 
embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela PGDF, práticas de 
desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de reutilização, nos termos 
estabelecidos na Lei Distrital nº. 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que sejam aplicáveis ao objeto desta 
licitação. 

 

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

 

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. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão 
unilateral. 

13.2 A contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, fica 
sujeita às sanções estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, 
27.069/2006, 35.831/2014 e 36.974/2015. 

 

Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão 

14.1 - 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. 
14.2 - O contrato será rescindido com a aplicação de multa se confirmado o uso de mão de obra infantil no 
processamento, transporte, ou qualquer fase produtiva do bem, sem prejuízo de outras sanções legais 
cabíveis. (Lei Distrital nº 5.061 de 08.03.2013 – Parecer nº 343/2016 – PRCON/PGDF). 
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14.3 – O contrato poderá ser rescindido amigavelmente, ou seja, por acordo entre as partes, reduzida a termo 
no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração. 
14.4. Deverá ser observado o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/1993; 

 

Cláusula Décima Quinta – Dos débitos para com a Fazenda Pública 

15.1. 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 Sexta – Do Executor 

16.1.  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 Sétima - Da Publicação e do Registro 

17.1. 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 pela Secretaria de Estado de 
Educação do DF. 

 

Cláusula Décima Oitava – Do combate à Corrupção 

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

 

Cláusula Nona- Do Foro 
19.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do 
presente Contrato. 
Brasília,  de  de 20  . 
Pelo Distrito Federal: 
Pela Contratada: 
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ANEXO IX DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º XX/2018/SUAG/SEE-DF 

DAS PENALIDADES 

 
DECRETO Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006. 

Regula a aplicação de sanções administrativas 
previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho 
de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 
e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá 
outras providências. 

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

CAPÍTULO I 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

SEÇÃO I 
Disposições Preliminares 

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

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

SEÇÃO II 
Das Espécies de Sanções Administrativas 

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

I - advertência; 

II – multa; 

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

a) para o licitante e/ou contratado através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, 
e o licitante e/ou contratado será descredenciado do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a 
natureza e a gravidade da falta cometida; 
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b) para os licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei n. 8.666, de 1993, a penalidade será 
aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

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

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

SUBSEÇÃO I 
Da Advertência 

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

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

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

SUBSEÇÃO II 
Da Multa 

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

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 
serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% 
(nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; (Redação dada pelo 
Decreto 35.831, de 19/09/2014 , DODF de 22/09/2014 p 6) 

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 
serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas 
em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) 
dias, não  podendo  ultrapassar  o  valor  previsto  para  o  inadimplemento  completo  da  obrigação  
contratada (Redação dada pelo Decreto 35.831, de 19/09/2014 , DODF de 22/09/2014 p 6) 

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

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

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer 
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. (Redação dada pelo Decreto 35.831, de 19/09/2014 , DODF de 
22/09/2014 p 6) 

§ 1º A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, 
de 193 e será executada após regular processo administrativo, oferecido ao contratado a oportunidade de 
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3o do 
art. 86 da Lei nº 8.666, de 1993, observada a seguinte ordem: 

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas ao contratado; 
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III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

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

§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição 
interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

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

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

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUBSEÇÃO III 
Da Suspensão 

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

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

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=36974&amp;txtAno=2015&amp;txtTipo=6&amp;txtParte
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II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, ou pregão 
para inclusão no Sistema de Registro de Preços, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido 
no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou 
cópia autenticada, de forma definitiva; 

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

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

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

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

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

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

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

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

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

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

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

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

SUBSEÇÃO IV 
Da Declaração de Inidoneidade 

Art. 6° A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado de Fazenda, à vista dos motivos 
informados pela Subsecretaria de Compras e Licitações. 

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

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

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

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

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

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

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

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

 
CAPÍTULO III 

DO DIREITO DE DEFESA 
Art. 9° É facultado ao interessado interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão 
temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 

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

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

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

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

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 

III - o fundamento legal da sanção aplicada; 

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

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

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

CAPÍTULO IV 
DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS 

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

http://www.fazenda.df.gov.br/
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Parágrafo único. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as 
aplicou. 

CAPÍTULO V 
DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS 

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

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

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

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

Brasília, 30 de maio de 2006. 
118º da República e 47º de Brasília 

MARIA DE LOURDES ABADIA 

 
 

 
DECRETO Nº 36.974, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015. 

Publicado no DODF nº 238, de 14/12/2015 – pags. 9 e 10. 

Altera o Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006, que 
regula a aplicação de sanções administrativas previstas 
nas Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos), e 10.520, de 17 
de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, 
incisos VII e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA: 

Art. 1º O Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo: 

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

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

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

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

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

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26851&amp;txtAno=2006&amp;txtTipo=6&amp;txtParte
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26851&amp;txtAno=2006&amp;txtTipo=6&amp;txtParte
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V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da 
dotação orçamentária que reste executar, o que for menor, pelo descumprimento de qualquer 
cláusula do contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II.” 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 11 de dezembro de 2015. 

128° da República e 56° de Brasília 

RODRIGO ROLLEMBERG 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO X DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º XX/2018/SUAG/SEE-DF 

TERMO DE GARANTIA DE FORNECEDOR 

A empresa  , inscrita no CNPJ/MF sob o nº  , por intermédio de seu representante legal, 
Sr.(a)   , portador(a) da Carteira de Identidade nº  SSP/  , e inscrito no CPF sob o 
nº  , compromete-se a prestar garantia durante o prazo de 12 (doze) meses contados da data de 
entrega, para os equipamentos, fornecidos a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, por 
intermédio do Pregão Eletrônico Nº 37/2017 contra eventuais defeitos de fabricação, bem como por problemas 
decorrentes de mal acondicionamento e falhas no transporte. 

Será obrigatória a troca do(s) suprimento(s) defeituoso(s) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e sem ônus 
para Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

O(s) suprimento(s) substituído(s) deverá(ão) apresentar padrões de qualidade e desempenho iguais ou 
superiores aos utilizados na fabricação do(s) entregue(s), sendo obrigatoriamente “novos e de primeiro uso”. 

Brasília,.... de ...... de 2018 

 

Representante Legal 

Telefones contato – fixo: / celular: e-mail: 


