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

TIPO: Menor Preço 

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global  

PROCESSO No: 00080-00048505/2018-02  

OBJETO:Registro de Preços para pretensa contratação de bens e serviços, necessários ao 
desenvolvimento das ações pedagógicas relacionadas à Educação Física e ao Desporto 
Escolar no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, de 
acordo com as especificações, quantidades e condições constantes deste instrumento e 
seus anexos. 

  

INTERESSADO: Secretaria de Estado de Educação 

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 

VALOR ESTIMADO: R$ 3.243.972,85 

CÓDIGO UASG: 450432 

ENTREGA DE PROPOSTA: A partir da publicação no Portal 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br 

DATA DE ABERTURA: 09 de Julho de 2019. 

HORÁRIO: 10h30min 

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 no endereço: 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 

 
 

O Distrito Federal nessa ato representado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal-SEE/DF, no uso de suas atribuições legais, por meio do Pregoeiro designado pela ORDEM 

DE SERVIÇO Nº 132, DE 03 DE JUNHO DE 2019, publicada no DODF n.º 32, de 04/06/2019, torna público, 
para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA SRP, do tipo menor preço, para contratação do objeto especificado no Anexo I 
deste Edital. 

O presente certame será regido pela Lei no 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, 
26.851/2006 (e atualização posteriores), 32.716/2011(e atualização posteriores), 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=7859643&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011534&infra_hash=02cfdb4de5d91227258409e1f0fcde6f50e5ed595587ee85a31b9af50e2cc8aa
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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35.592/2014(quando for o caso), 39.103/2018, 25.966/2005 e 23.460/2002, 35.512/2014, Decreto 
38.934/2018, Lei Distrital 4.611/2011 pela Lei Complementar no 123/2006, Lei Federal n.º 
12.440/2011, 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 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/, que terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 
coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, 
apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar 
a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; dirigir a 
etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os 
recursos, encaminhando à autoridade competente quando 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 

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

I - DO OBJETO 

1.1 Registro de Preços para pretensa contratação de bens e serviços, necessários ao 
desenvolvimento das ações pedagógicas relacionadas à Educação Física e ao Desporto Escolar no 
âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, de acordo com as 
especificações, quantidades e condições constantes deste instrumento e seus anexos. 

1.2. Para efeito de aceitabilidade e julgamento de proposta, as especificações contidas no 
Edital e seus anexos prevalecerão sobre todas e quaisquer outras encontradas no sistema 
Comprasnet e publicações diversas. 

II – DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

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. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:pregao.sedf@gmail.com
mailto:pregao.sedf@gmail.com
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2.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 
sistema eletrônico para os interessados. 

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

 

III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1 Poderão participar deste Pregão: 
3.1.1 Microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendores individuais 

que 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.  

3.1.1.1 Os lotes 05, 08, 09 e 10 serão destinados EXCLUSIVAMENTE para 
Microempresas, microempreendores individuais e empresas de pequeno 
porte em atendimento a Lei Complementar nº 123/06 c/c art. 23 da Lei Distrital nº 
4.611/11 e no art. 8º do Decreto Distrital nº 35.592/14; 

3.1.1.2 Os lotes 04, 07, 13 e 14 serão destinados PREFERENCIALMENTE para 
Microempresas, microempreendores individuais e empresas de pequeno 
porte em atendimento ao limite de até 25% do objeto, conforme disposto no art. 
48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/06 c/c art. 23 da Lei Distrital nº 4.611/11 
e no art. 8º do Decreto Distrital nº 35.592/14; 

3.1.1.3 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista Microempresas, empresas de 
pequeno porte e microempreendores 
individuais somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.  

3.1.1.4      As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 

 
3.1.1.5 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 

será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável 
por igual período, a critério da administração pública, para regularização da 
documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
3.1.1.6 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 3.1.1.4 deste 

edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

3.1.1.7  Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
 

3.1.1.8 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco 
por cento)  superiores à proposta mais bem classificada. 
 

3.1.1.9 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes 
que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei 
Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 
1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

3.1.1.10 Na hipótese da não contratação de ME/EPP, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

3.1.1.11 O disposto no item 3.1.1.9 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

3.1.1.12 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.  

3.1.1.13 Será inabilitada a participante que não se enquadrar na condição de entidade 
preferencial, nos casos de participação exclusiva, conforme exigência expressa da 
Lei Distrital nº 4.611/2011, art. 25, §1º. 
              

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

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

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

3.1.5.1. Não há vedação expressa em nenhuma norma legal de participação de empresas 
optantes pelo Simples Nacional em licitações públicas.  

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

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

3.2. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do serviço e do 
fornecimento de bens a eles necessários: 

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

3.2.2. Empresário individual ou sociedade empresária, isoladamente ou em consórcio, 
responsável pela elaboração do projeto básico ou termo de referência ou projeto executivo 
ou o qual ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável 
técnico ou subcontratado. 

3.2.3. Empresários / Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem 
como o que estejam impedidas ou suspensas do direito de licitar ou contratar com a 
Administração Pública do Distrito Federal; 

3.2.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

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

3.2.6. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição e pessoas físicas 
não empresárias desde que atenda as exigências pertinentes ao tema que estão previstas 
na Lei Federal nº 5.764/71. 

3.2.7. Pessoa jurídica cujo dirigente, administrador, proprietário ou sócio com poder de direção 
seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 
afinidade, até o segundo grau, 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;  
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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. 

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

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

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

3.2.9.  Pessoa física ou Jurídica, que faz às vezes do Projeto Básico nessa modalidade de 
licitação.  

3.2.10  Empresa ou empresário IMPEDIDO de licitar e contratar com a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme o art. 7º da Lei 10.520/2002.  

3.2.11. 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. 

3.2.12. Cooperativas de mão de obra, tendo em vista o Termo de Conciliação Judicial 
firmado entre a União e Ministério Público do Trabalho em 05 de junho de 2003, 
homologado judicialmente através do processo nº 1082/02 da 20ª Vara do Trabalho de 
Brasília/DF, eis que o presente procedimento licitatório demanda execução de mão de obra 
em estado de subordinação.  

 

IV – DO CREDENCIAMENTO 

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 
http://www.comprasgovernamentais.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 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de 
acesso.  

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

 

V – DA PROPOSTA 

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

5.2 Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, as licitantes 
deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, até a data e hora 
marcadas para abertura da sessão exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço 
acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

5.2.1. A participação no Pregão dar-se-á pela utilização da senha privativa da licitante. 

5.2.2. Para o encaminhamento da proposta de preços objeto desta licitação não será exigido o 
preenchimento e envio de arquivo anexo, em razão de que o sistema eletrônico não 
permite esse procedimento antes da etapa de lances, com vistas a impedir o conhecimento 
das planilhas das demais licitantes. 

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

5.3. Para participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, bem como preencher as seguintes Declarações on line, fornecidas pelo Sistema de 
Pregão Eletrônico do Compras Governamentais: 

5.3.1. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, atestando, sob as penas da lei, que 
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatória, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

5.3.2. Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, ou menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02; 

5.3.3. Declaração de elaboração independente de proposta, em cumprimento ao disposto na 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2/2009; 

5.3.4. Comprovação, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte, de 
enquadramento em um dos dois regimes, caso tenha se utilizado e beneficiado do 
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei 
Complementar nº 123/06. 

5.3.5. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 
está em conformidade com as exigências do Edital. 

5.4. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão 
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a licitante às sanções previstas no item 2.7.1 deste Edital. 

5.5. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 

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

5.6.1. Apresentar os valores unitários e globais DA PROPOSTA, obtido por meio das planilhas 
de custos Anexas ao Termo de Referência, de forma completa, em moeda corrente 
nacional, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta 
licitação, tais como: quantidade de pessoal alocado na execução do contrato, materiais, 
equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, 
seguros, transporte, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os 
serviços contratados; 

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

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

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

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

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

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

5.11. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, instituído 
pela Lei Complementar nº 123/06, caso não haja vedação legal para opção em razão do objeto 
da licitação, deverão subtrair da alíquota a que estiverem sujeitas os percentuais 
correspondentes ao IRPJ e CSLL. 

5.13. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta ou 
incorretamente cotadas serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados 
pleitos de acréscimos, a esse título, devendo os serviços respectivos, serem fornecidos a SEE/DF. 

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

 

VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

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. 

 

VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. Aberta a sessão pública na internet, o pregoeiro verificará as propostas ofertadas conforme 
estabelecido no item 05 deste Edital, desclassificando, 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). 

VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. Após a verificação inicial das propostas, na forma do item anterior, o pregoeiro dará início à fase 
competitiva, quando então as 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. 

8.3. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas 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 
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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. 

8.10. Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, 
que será adotado os procedimentos a seguir, quando o menor lance não for ofertado por 
microempresa ou empresa de pequeno porte que possa se beneficiar do regime diferenciado e 
favorecido em licitações previsto na mencionada Lei: 

8.10.1. Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada; 

8.10.2. Para efeito do disposto no item 8.10.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 

8.10.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada no 
intervalo estabelecido acima será convocada para, querendo, apresentar nova 
proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no 
prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão; 

8.10.2.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, será analisada sua 
documentação de habilitação; 

8.10.2.3. Não sendo declarada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte, 
serão convocadas as remanescentes na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 

8.10.2.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou 
empresa de pequeno porte que se encontrem no intervalo será realizado sorteio 
eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta; 

8.10.2.5. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte será analisada a documentação de 
habilitação da licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance e, 
se regular, será declarada vencedora, sendo que na hipótese de não interposição 
de recurso, adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

8.10.2.6. O disposto no subitem 8.10.2.5, somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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8.11. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados 
pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

8.12. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço ofertado pela 
licitante, para efeito de classificação de aceitabilidade da proposta. 

(No caso de EXCLUSIVIDADE de que trata o DECRETO Nº 35.592/2014, os itens 8.10 a 8.12 
deverão ser excluídos. 

IX - DA NEGOCIAÇÃO 

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. 

X - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

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) 3901-2319, a proposta de preços adequada ao último lance ou valor negociado e demais 
documentos e comprovações solicitados em anexo. 

10.1.1. Os originais ou cópias autenticadas da proposta inserida no sistema e da documentação 
exigida no Edital, deverão ser encaminhados em envelope fechado e identificado o nº do 
pregão e dados da empresa, no prazo máximo de 3 (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 na Setor Bancário Norte, quadra 2, bloco C, sala 
101 – Edifício Phenícia – Brasília-DF – CEP 70.040.020, Telefone: (0xx61) 3901-2319.  

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; 

b) VALOR unitário e Global da proposta obtido por meio das planilhas de custos que 
deverão ser Anexadas à proposta de forma completa, em moeda corrente nacional, 
computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, 
tais como: quantidade de pessoal alocado na execução do contrato, materiais, 

mailto:pregao.sedf@gmail.com
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equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 
taxas, seguros, transporte, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir 
sobre os serviços contratados, de acordo com o modelo de proposta constante do 
Anexo II deste Edital; 

c) As especificações detalhadas dos serviços a serem prestados, observadas as 
características contidas no Anexo I – Termo de Referência, em caso de discordância 
existente entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e as 
especificações constantes deste edital, prevalecerão às últimas; 

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) prazo de inicio dos serviços oferecidos não superior a 5 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da data da assinatura do contrato; 

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

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. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica IRPJ e a Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido CSLL, que não podem ser repassados à Administração, não deverão 
ser incluídos na Proposta de Preços apresentada; 

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

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

10.1.2.5. Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas 
apresentadas, durante a análise da aceitação da proposta, a SEE/DF poderá 
determinar à licitante vencedora, mediante diligência, a promoção de ajustes 
nessas planilhas, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na 
contratação, desde que não haja majoração do preço proposto. 

10.1.2.6 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: 
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  I – Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

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

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

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

V – Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

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

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

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

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

X – Estudos setoriais; 

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

Municipal; 

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

XIII – Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

10.1.2.7. 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. 

10.4. 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 unitários e global 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; 
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10.7. Será desclassificada a proposta que contenha preço unitários e global 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 10.1.2.6, 
não tenha demonstrado a exequibilidade do preço ofertado; 

10.8.. No julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL POR 
LOTE conforme Termo de Referência anexo, desde que atendidas as condições estabelecidas neste 
Pregão.   

XI - DA HABILITAÇÃO 

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) Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito 
Federal, se houver relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo 
de atividade e compatível com o objeto contratual; 

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

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

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

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

g) Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

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

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

11.1.3.1 No mínimo 01 (um) atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a empresa licitante prestado ou 
que esteja prestando, a contento, serviços equivalentes ao objeto deste Termo de 
Referência; 

11.1.3.2 No mínimo 01 (um) atestado de capacidade Técnica, também fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o perfeito cumprimento das 
obrigações quanto aos bens da mesma natureza das que constituem o objeto desse 
respectivo Termo. 

11.1.3.3 – A documentação exigida nos itens 11.1.3.1  e 11.1.3.2 não poderá ser substituída 
pelo registro cadastral do SICAF.  

 

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. 

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, conforme o total estimado do lote de participação, deverão comprovar 
capital social ou patrimônio líquido de no  mínimo 10% (dez por cento) do valor total  do(s) 
lotes (s) cotado (s) constante do Anexo I..  

iv) Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) 
de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor 
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estimado para a contratação; (e deverá ser devidamente justificado nos autos) 

v) Patrimônio Líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos 
firmados com a Administração Pública e com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão 
pública de abertura deste Pregão. (e deverá ser devidamente justificado nos autos) 

vi) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social exigível, 
apresentado na forma da lei; (e deverá ser devidamente justificado nos autos) 

vii) Declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública, 
vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão, conforme modelo constante 
no Anexo VII; (e deverá ser devidamente justificado nos autos) 

a) Caso o valor total constante na declaração apresente divergência percentual 
superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, em relação à receita bruta 
discriminada na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), a licitante deverá 
apresentar as devidas justificativas. 

b) Se as justificativas não forem entregues concomitantemente à documentação, 
Pregoeiro fixará prazo para a sua apresentação. 

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

a) Não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização 
de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, 
mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93), a ser 
declarada também no sistema quando do lançamento da proposta . 
b) Modelo Declaração Exclusiva para Microempresa ou Empresa de pequeno porte em 
condições de usufruir o tratamento favorecido previsto na LC nº 123/2006. 
c) Atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012 . 
d) Declaração que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências deste edital. 
e) Declaração de que se houver superveniência de algum fato impeditivo à participação no 
certame, fica a licitante obrigada a declará-lo, sob pena das sanções legais cabíveis. 

f). Declaração de que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de 
fevereiro de 2012. (DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE);  

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 e trabalhista (item 11.1.2 com exceção das alíneas “a”, “b”, “e” e “h”) e 
qualificação econômico-financeira (item 11.1.4 com exceção das alíneas “a”, no que se 
refere à alínea “b” somente se possuir índices de LG e LC e SG superior a 01 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 01 (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 
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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 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 contados 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 deverão ser enviados, em envelope fechado e 
identificado o nº do pregão, no prazo de 3 (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 Phenícia – Brasília-DF – CEP 70.040.020, Telefone: (0xx61) 3901-2319.  

. 

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 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. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição 

mailto:pregao.sedf@gmail.com
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aos documentos requeridos neste Edital e seus anexos. 

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

11.2.11. 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. 

11.2.12. 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. 

11.2.13. 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. 

11.2.14. 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. 

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

11.2.16. 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.  

11.2.17. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será 
declarada vencedora. 

11.2.18 Será realizada prévia pesquisa junto aos Portais na Internet de Governos (STC/GDF e 
CEIS/CGU) e no CNJ (condenações cíveis por atos de Impropriedade Administrativa) para aferir 
se existe algum registro impeditivo do direito de participar de licitações ou celebrar contratos com 
a Administração Pública. 

 

XII – DO RECURSO 

12.1. Declarada a 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 
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aproveitamento.  

12.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, localizada no Setor 
Bancário Norte, quadra 2, bloco C, sala 101 – Edifício Phenícia – Brasília-DF – CEP 
70.040.020, Telefone: (0xx61) 3901-2319, no horário de 09h as 12h e das 14h as 18h. 

 

XIII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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.  

13.1.1.  O objeto deste Pregão será adjudicado por LOTE em favor da empresa que apresentar o 
menor valor. 

13.2. A homologação deste Pregão compete a Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria 
de Estado de Educação do Distrito Federal.   

13.3. Após a homologação deste Pregão, serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas: 

I - será incluído na ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com 
preços iguais ao do licitante vencedor, na sequência da classificação do certame; 

II – o preço registrado, com indicação dos fornecedores, será divulgado no Portal de Compras 
da SEE/DF e disponibilizado durante a vigência da ata respectiva; e 

III - será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes registrados na 
ata. 

13.4. O registro a que se refere o 13.3 tem por objetivo formar cadastro de reserva, no caso de 
exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas no item XIX deste edital 

 13.4.1. Serão registrados na ata de registro de preços na ordem que segue: 

I - os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa 
competitiva; e 

II - os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem cotado valor igual ao do licitante 
mais bem classificado. 

13.5. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II do subitem 13.4.1, esses 
serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 

13.6 Será feita indicação na forma de anexo da Ata com o cadastro reserva com informação dos 
licitantes que aceitaram cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor no certame, 
nos termos do artigo 11, inciso II c/c § 4º, do Decreto-DF nº 39.103/2018; 

XIV – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

14.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a 
Administração do SEE/DF, Órgão Gerenciador, convocará o licitante classificado em primeiro 
lugar e, se for o caso, os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço da primeira, 
obedecida à ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva e aos 
quantitativos propostos, para assinatura da Ata de Registro de Preço. 

14.2. A SEE/DF convocará formalmente a licitante vencedora, informando o local, data e hora para a 
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reunião e assinatura da Ata de Registro de Preço, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. 

14.2.1. O prazo para que o licitante vencedor compareça, após ser convocado, poderá ser 
prorrogado uma única vez por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde 
que ocorra motivo justificado e aceito pela SEE/DF. 

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

14.4. Publicada na Imprensa Oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso de 
fornecimento nas condições estabelecidas. 

14.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a 
realização de licitação específica para o serviço pretendido, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições. 

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

XV – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

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

XVI – DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO 

16.1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, localizada no Setor Bancário 
Norte, quadra 2, bloco C, sala 101 – Edifício Phenícia – Brasília-DF – CEP 70.040.020, Telefone: 
(0xx61) 3901-2319, é o Órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de 
procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preço dele 
decorrente. 

16.2. Desde que justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços Poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública não participante do registro, 
mediante consulta e anuência da SEE/DF – órgão gerenciador, em que é assegurada a 
preferência das adesões aos órgãos e às entidades do Distrito Federal e respeitadas as 
condições e as regras estabelecidas na Lei n. 8.666/93 e no Decreto Distrital n. 
39.103/2018. 

16.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, 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 a 
SEE/DF e órgãos participantes. 

16.4. No caso de aceite do fornecedor beneficiário, na forma do subitem anterior, as aquisições e/ou 
contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos 
quantitativos dos itens deste edital e registrados em ata para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 

16.5. A SEE/DF somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contração por 
órgão participante do Registro de Preços, com exceção dos órgãos e entidades do Distrito 
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Federal.  

16.6. Na hipótese prevista no subitem anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão 
dos respectivos limites de serviço registrados na Ata. 

16.7. 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. 

 16.7.1. Os quantitativos disponibilizados para adesões de que trata o item anterior estão 
definidos conforme abaixo: 

Itens QT previsto para Gerenciador e Órgãos participantes QT para adesões 
 1 2= 1x5 

01   

02   

03   

16.8. Após a autorização de adesão  pela SEE/DF, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contração solicitada em até 60 (sessenta) dias, observado o prazo da vigência da 
ata. 

 

XVII – DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

17.1. A CGSRP/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 contratados, o 
beneficiário para o qual será emitido o pedido. 

17.2. A convocação do 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 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 CGSRP/SUAG/SEE/DF poderá indicar o próximo  
beneficiário ao qual será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo 
administrativo para aplicação de penalidades. 

XVIII – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

18.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do 
inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

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

18.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro 
e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o beneficiário registrado será 
convocado pela SEE/DF para negociação do valor registrado em Ata. 
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18.4. Não se aplica a ata de registro de preços os acréscimos de, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial, de que tratam os §§ 1º e 2º, do art.65 da Lei n.º 8.666/93. 

XIX – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO BENFICIÁRIO 

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 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. A pedido quando: 

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

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

19.2.2. por iniciativa da SEE/DF, quando: 

a) o beneficiário não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior aos praticados no mercado; 

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

c) por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado; 

d) o fornecedor beneficiário não retirar a nota de empenho ou instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela SEE/DF, sem justificativa aceitável; 

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

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

19.2.3. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a SEE/DF fará o devido 
apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará ao beneficiário a nova ordem de 
registro. 

19.3. A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente: 

19.3.1. Por decurso do prazo de vigência; 

19.3.2. Quando não restarem licitantes registrados. 

 

XX – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

20.1. Depois de assinada a ata de registro de preços, e quando for oportuno e conveniente à 
Administração, será convocada a licitante vencedora para assinatura do contrato no prazo de 05 
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(cinco) dias úteis, a contar da intimação para tanto, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

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

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

20.3. Para o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida do licitante vencedor a 

prestação de garantia no ato  da assinatura do instrumento contratual no valor correspondente 
2% (dois porcento) 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). 

20.4. O adjudicatário convocado deve apresentar, no prazo de ___ (___) dias úteis da 
assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia no valor e nas 
condições descritas neste Edital. 

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

20.6. Se a licitante vencedora não comprovar as condições de habilitação consignadas no Edital, ou 
recusar-se, injustificadamente, a assinar o termo de Contrato ou retirar o instrumento equivalente 
no prazo estabelecido, poderá ser convocada outra licitante, respeitada a ordem de 
classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o 
Contrato (ou retirar o instrumento equivalente), sem prejuízo das penalidades previstas neste 
Edital. 

20.7. 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. 

20.8. Farão parte integrante do contrato este Edital e seus anexos e a proposta apresentada pelo 
licitante vencedor, desde que previamente justificado nos autos. 

20.9. O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no Art. 65 da Lei 
n.º 8.666/93 e suas alterações, desde que previamente justificado nos autos. 

20.10 O contrato poderá ser rescindido, conforme as disposições dos artigos 77 a 80 da Lei nº 
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8.666/93. 

20.11. Incumbirá à contratante providenciar a publicação resumida do instrumento do contrato e de 
seus eventuais termos aditivos, no Diário Oficial do Distrito Federal.  

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

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

XXI – DA VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DA  

21.1. O contrato terá vigência de 18 (DEZOITO) meses a contar de sua assinatura. 

21.2. O valor firmado na Ata de Registro de preços será fixo e irreajustável. 

XXII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

22.1.Executar todos os serviços de acordo com as especificações constantes deste instrumento, não 

se admitindo quaisquer modificações sem prévia autorização da fiscalização do Contratante. 

22.2.Manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no Edital. 

22.3.Providenciar o transporte do pessoal e dos materiais necessários à execução dos serviços até o 
local de trabalho. 

22.4.Instruir seus empregados e prepostos a se adequarem às normas disciplinares, regimentais e 
de segurança da Contratante sem, contudo, manter qualquer vínculo empregatício com a mesma. 

22.5.Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente a pessoas ou a bens, nas 
dependências da Contratante ou fora dela, quando tenham sido causados por seus empregados 
durante a execução dos serviços ou em razão deles. 

22.6.Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, 
obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas 
por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento deste 
Instrumento. 

22.7.Manter em dia todos os encargos e obrigações previstas na legislação social, trabalhista e 
previdenciária em vigor, fazendo a comprovação, a qualquer tempo, quando solicitado pela 
Contratante. 

22.8.Manter sigilo a respeito das informações e quaisquer outros assuntos ligados a documentos e 
seus conteúdos, que porventura cheguem ao seu conhecimento por força da execução dos serviços. 

22.9.Arcar com todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como salários, 
encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, seguros, taxas, impostos e contribuições, 
indenizações, transporte, alimentação, uniformes e outras que porventura venham a ser criadas ou 
exigidas por lei. 

22.10.Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de transtorno 
para a Contratante, devendo, para tanto programar seus serviços junto com a fiscalização. 

22.11.Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as Normas de segurança, prevenção de 
acidentes e incêndios no desempenho de cada etapa das funções específicas. 
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22.12.Acatar todas as exigências do Contratante, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, 
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas e corrigindo 
possíveis falhas. 

22.13.Registrar todas as solicitações feitas pela Contratante para acompanhamento e controle de 
execução dos serviços na forma estabelecida neste Termo de Referência. 

22.14.Manter seu pessoal identificado por crachá e uniforme quando em trabalho, bem como 
substituir em prazo que não comprometa a realização dos eventos, mediante solicitação, qualquer 
empregado ou preposto cuja conduta seja julgada inconveniente pela fiscalização da Contratante. 

22.15.Levar, imediatamente, ao conhecimento da fiscalização da Contratante, qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção de medidas 
cabíveis e comunicar, por escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente 
venha a ocorrer. 

22.16.Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os 
serviços, peças ou materiais, em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções, 
onde seja constatada imperícia por parte da Contratada. 

22.17.Executar, em outro horário, os serviços que não possam ser realizados durante o expediente 
normal, de preferência aos sábados, domingos ou feriados; os serviços realizados nestes dias, não 
acarretarão ônus adicionais para o Contratante. 

22.18.Garantir que a execução de todos os trabalhos será por mão-de-obra qualificada, devendo a 
Contratada estar ciente, das normas técnicas correspondentes a cada serviço constante da 
especificação. 

22.19.Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados quando em serviço, e 
por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem. 

22.20.Responder exclusivamente por toda e qualquer movimentação de equipamentos e materiais, 
seja a partir dos locais onde os trabalhos estejam sendo executados, seja de estabelecimentos 
próprios ou de terceiros, acobertando-a por nota fiscal específica, conforme determinações legais 
vigentes, bem como pelo ônus resultante de infração cometida e seu integral cumprimento e 
recolhimento no prazo legal. 

22.21.Todo o equipamento deverá ser entregue, instalado e testado. A empresa deverá estar com os 
equipamentos em pleno funcionamento 02 (duas) hora antes do inicio do evento. E deverão ser 
recolhidos ao final de cada evento, sem ônus adicional para a administração. 

22.22.Designar um representante da Contratada que ficará totalmente responsável pelas atividades 
da SEEDF. 

22.23. Providenciar, quando necessário, a substituição de qualquer item contratado que venha a 
apresentar algum defeito. 

22.24. Manter técnicos capacitados e qualificados para o suporte técnico da infraestrutura 
contratada. 

22.25. Cumprir todas as orientações da Contratante, para o fiel cumprimento do Contrato; 

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

22.27. Dar garantia nos serviços prestados e bens a serem adquiridos, devendo refazê-los 
imediatamente após constatação por parte da Contratante, sob pena de aplicação das penalidades 
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cabíveis. 

XXIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

23.1. As obrigações da contratante são aquelas arroladas no tópico 06 (seis) do Termo de 
Referência/Projeto Básico - Anexo I e cláusula décima do Contrato - Anexo - V do presente 
edital; e 

23.2. Indicar o executor interno do Contrato, conforme art. 67 da Lei 8.666/93. 

23.3. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada; 

23.4. Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que se 
fizerem necessários à execução dos serviços; 

23.5. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no 
serviço; 

23.6. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer 
débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do Objeto Contratado. 

XXIV - DA FISCALIZAÇÃO 

24.1. O Distrito Federal, por meio da SEEDF, designará 02 (dois) executores para o Contrato, 
sendo um titular e um suplente, que desempenharão as atribuições previstas no Decreto 
32.598/2010 e na Portaria nº 42, de 25 de fevereiro de 2013, bem como nas demais 
legislações correlatas. 

XXV – DO RECEBIMENTO/ENTREGA/GARANTIA  

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

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

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

25.1.2. Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de 
pagamento; 

25.1.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato; 

25.1.4. Se a licitante vencedora deixar de disponibilizar o serviço dentro do prazo estabelecido 
sem justificativa por escrito e aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas 
neste Edital; 

25.1.5. A Contratante poderá a seu exclusivo critério, por conveniência administrativa, dispensar 
o recebimento provisório dos serviços e produtos, nos termos do artigo 74, inciso II, da Lei 
8.666/93. 

25.2 – DA ENTREGA 

25.2.1. A entrega dos materiais dar-se-á no prazo máximo de 30 dias após o recebimento da 
ordem de serviço. A Contratante designará, formalmente, o servidor responsável pelo recebimento 
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dos materiais, por meio de termo circunstanciado que comprove a adequação do objeto aos 
termos deste Termo de Referência e pela atestação provisória e/ou definitiva dos mesmos em até 
30 dias consecutivos. 

25.3 DA GARANTIA 

25.3.1. A(s) empresa(s) contratada(s) deverá(ão) fornecer períodos de garantia conforme 
especificações registradas nos lotes supramencionados para os equipamentos deste Termo de 
Referência, contados a partir da data da entrega definitiva; 

25.3.2.  A Contratada deverá fornecer, para todos os itens constantes dos lotes, a garantia de 
fábrica, não podendo ser inferior ao da Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor); 

25.3.3.  O início do período de garantia dar-se-á na data do recebimento definitivo dos 
materiais; 

25.3.4.  No caso da substituição, esta deverá ser realizada pela Contratada no local original da 
entrega do objeto que apresentar defeito técnico. Em caso de reparo, este deverá ser 
previamente autorizado pelo executor, que observará o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a 
devolução do bem retirado para reparação; 

25.3.5  Cabe à Contratada o ônus da prova da origem do defeito do objeto. 

 

XXVI – DO PAGAMENTO 

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

26.1.1. Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto Federal nº 

8.302/2014);  

26.1.2. 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); 

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

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

26.1.5. 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. 

26.2. O pagamento de despesa somente será efetivado após sua regular liquidação e emissão de 
Previsão de Pagamento – PP, observado o prazo de 3 (três) dias úteis antes da data do vencimento 
da obrigação, contado o dia da emissão, e será centralizado no órgão central de administração 
financeira para a Administração Direta. 
26.3.Na emissão de Previsão de Pagamento - PP e de Ordem Bancária - OB, quando o fornecedor 
ou contratado estiver em situação irregular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, 
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, a Justiça Trabalhista ou Fazenda Pública do 
Distrito Federal, o setorial de administração financeira de cada Órgão ou Entidade deve noticiar a 
situação ao gestor do contrato para as providências legais, antes de realizar o pagamento.   

http://www.tst.jus.br/certidao
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26.4. O disposto no item 26.2 não se aplica quando a situação irregular perante o Instituto Nacional 
de Seguridade Social - INSS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e a Justiça 
Trabalhista se referir a encargos previdenciários e trabalhistas, inclusive Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), relativos aos trabalhadores envolvidos na prestação dos serviços 
decorrentes do próprio contrato, hipótese em que o setorial de administração financeira de cada 
Órgão ou Entidade deverá reter o pagamento no limite da quantia suficiente para o adimplemento 
dos referidos débitos, como forma de evitar a responsabilização solidária e subsidiária do Distrito 
Federal. ( Decreto 38.684 de 06/12/2017) 
26.5. 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. 
26.6. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela 
devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do 
efetivo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do IPCA. 
26.7. 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). 
26.8. 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 32.767/2011. 

26.8.1. 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;  
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. 

26.9. 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 SEDF. 
26.10. 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. 
26.11. 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. 
26.12. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, deverão ser 
reapresentados num prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 
26.13. 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. 
26.14. As despesas decorrentes deste Pregão correrão à conta dos recursos provenientes da 
unidade Orçamentária: 160101 - Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; Programa de 

http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/c9420089184544b7b7778c62ee66954b/exec_dec_38684_2017.html#art1
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Trabalho n.º 12.122.6221.3678.2787; Natureza da Despesa: 33.90.39  e Fonte de Recursos: Fonte 
100. 

XXVII – DAS SANÇÕES 

13.1. - 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. 

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

XVIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

28.1. 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.  

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

28.1.2. 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.  

28.2. 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.  

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

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

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

28.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. (Parágrafo único do art. 5º do 
Dec. nº 5.450/2005)  
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28.7. A critério do pregoeiro, o prazo de 02 (duas) hora para o envio da proposta e documentação 
por meio de fax e/ou e-mail poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário.  

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

28.9. 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). 

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

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

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

28.13. 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).   

XXIX – ANEXOS  

29.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
29.1.1. ANEXO I - Termo de Referência;  
29.1.2. ANEXO II - Modelo de Proposta; 
29.1.3. ANEXO III - Modelo Declaração de que não Emprega Menor;  
29.1.4. ANEXO IV - Modelo Declaração de Cumprimento dos requisitos do Edital;  
29.1.5. ANEXO V - Minuta da Ata de Registro de Preço; 
29.1.6. ANEXO VI - Minuta do Contrato; 
29.1.7. NEXO VII - Modelo de Declaração de Contratos firmados com a iniciativa Privada e com 
a Administração pública. 
29.1.8. ANEXO VIII - Das penalidades. 

 

Brasília, 27 de Junho de 2019. 
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ANEXO I DO EDITAL 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

Constitui objeto deste Termo de Referência compor Edital de Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços para pretensa contratação de bens e serviços, 
necessários ao desenvolvimento das ações pedagógicas relacionadas à Educação Física 
e ao Desporto Escolar no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal – SEEDF, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes 
deste instrumento e seus anexos. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

A presente aquisição justifica-se pela necessidade de promover 
amplamente a Educação Física e o Desporto Escolar no âmbito da SEEDF, de forma a 
ampliar a participação dos estudantes em competições escolares; dar melhores 
condições estruturais para as Unidades Escolares; fomentar a prática desportiva como 
direito social e exercício da cidadania para todos os estudantes; integrar os estudantes 
da Rede Pública e Particular de Ensino nas diversas categorias e modalidades 
esportivas; oportunizar a revelação e aperfeiçoamento de talentos esportivos com 
vistas à representatividade do Distrito Federal e do País; prover o aprimoramento 
técnico e tático desportivo de atletas, equipes e treinadores do DF; promover a 
formação dos professores da rede pública de ensino; possibilitar a inclusão social dos 
membros da comunidade escolar do Distrito Federal por meio do esporte, recreação, 
cultura e lazer, consolidando valores postulados pelo Projeto Político Pedagógico da 
SEEDF. 

Esta proposta se identifica com a Educação Física e o Desporto Escolar, 
fortalecendo uma política de Governo, que articula múltiplas ações entre os diferentes 
setores e entidades, provocando um entrelaçamento de ações e responsabilizando a 
todos com a inclusão de crianças, adolescentes e adultos em ambientes educativos de 
socialização, recreação, esporte e lazer. 

Em sua concepção filosófica, a Educação Física, e, em conseguinte, o 
desporto escolar, é entendida, no sentido amplo, como o conjunto das práticas lúdico-
desportivas e de formação com objeto desportivo, notadamente quando desenvolvido 
como conteúdo curricular, vinculado ao compromisso da educação integral, com 
especial atenção aos direitos humanos. 
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A Constituição Federal de 1988, no artigo 217, prevê a destinação de 
recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional. E segundo a Lei 
nº 9.615, de 24 de março de 1998 (Lei Pelé), em seu 7º artigo, os recursos do Ministério 
do Esporte serão destinados ao desporto educacional, entre outras atividades de 
formação de profissionais, esporte de alto rendimento e desporto para pessoas 
portadoras de deficiência. 

Oportuno mencionar a Lei nº 6. 069, de 09 de janeiro de 2018, que inclui 
no calendário oficial de eventos do Estado os Jogos Escolares do Distrito Federal, que 
acontecem anualmente. 

Assim, a Gerência de Educação Física e Desporto Escolar - GEFID, da 
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino - DISPRE, da Coordenação de 
Políticas Educacionais Transversais- COETE, por intermédio da Subsecretaria de 
Educação Básica – SUBEB, propõe a aquisição de bens e contratação de serviços para 
viabilizar as ações de Educação Física Escolar e Desporto Escolar em seus diversos 
programas e projetos, visando fortalecer, ampliar e qualificar a participação dos 
educadores, educandos e comunidade escolar. Nesse sentido, compreende que os 
eventos, em suas diversas propostas, são ricas oportunidades para uma educação 
consciente, construtiva, socializadora, permanente e transformadora, favorecendo uma 
formação crítica do caráter, a identificação e o desenvolvimento de talentos na cultura 
corporal. 

Eventos desportivos de grande porte acontecem tradicionalmente no 
Distrito Federal e no Brasil, como parte de um calendário de competições já 
consagradas em nível estadual ou nacional, promovidos e regulados pelo Comitê 
Olímpico do Brasil – COB, pelo Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB, pelas diversas 
Confederações Brasileiras de Esportes, e ainda, por entidades ligadas ao desporto, 
tendo como objetivo comum o incentivo à prática desportiva e à melhoria do 
desempenho dos atletas brasileiros em competições de alto nível. 

A comunidade escolar do Distrito Federal tem participado ativamente 
dessas competições, apresentando inclusive resultados expressivos com destaque nos 
cenários nacional e internacional. Exemplo de participação ocorre nos Jogos Escolares 
da Juventude e nas Paralimpíadas Escolares, de caráter nacional, nos Jogos Escolares do 
Distrito Federal, nos Jogos Escolares Paralímpicos do Distrito Federal e nos Jogos 
INTERCID, de âmbito estadual. 

Outros eventos, de menor porte e de iniciativa mais espontânea e criativa 
das Unidades Escolares e das Coordenações Regionais de Ensino - CRE, tão importantes 
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quanto os primeiros, ocorrem ao longo do ano letivo, e visam à inclusão de crianças e 
adolescentes por meio do esporte, e em alguns casos, visam, ainda, a formação de uma 
base de talentos, e a identificação de valores individuais para as equipes 
representativas, o que pode contribuir para a melhoria dos resultados do Distrito 
Federal em competições escolares. Os Festivais Esportivos são exemplos de 
experiências locais que têm resultado no aumento do interesse das comunidades 
escolares por uma prática desportiva e no consequente aprimoramento do nível técnico 
em competições desportivas escolares. É na escola que reside a maior riqueza de 
potenciais talentos e as maiores possibilidades para sua identificação e 
desenvolvimento. 

Para uma gestão mais eficaz dos recursos e para o ganho em escala dos 
custos operacionais e materiais nos eventos a desenvolverem-se no âmbito da Rede 
Pública de Ensino, reúnem-se neste Termo de Referência os principais elementos da 
Educação Física e do Desporto Escolar a ser promovido pela SEEDF. Este amplo Termo 
de Referência visa, portanto, além de reduzir os custos para a Administração Pública, 
evitar a existência de vários processos de licitação para a aquisição de produtos de uma 
mesma natureza. 

Desta forma, sugere-se o referido Registro de Preços, justificando a 
necessidade de contratação sob demanda, uma vez que na realização dos eventos estão 
envolvidas diversas variáveis. Algumas, inclusive, ainda não definidas quanto ao volume 
de inscrições, números de equipes participantes, número de modalidades oferecidas, 
condições climáticas para realização dos jogos e outros efeitos sazonais e de ordem 
imprevisível. A totalidade das contratações de serviços e aquisições somente pode ser 
definida após a divulgação dos calendários e das normas estabelecidas por outras 
organizações, como o COB, que apresenta apenas no início do ano os regulamentos de 
suas competições. 

Diante desta realidade, o volume de serviços previstos para as ações 
desportivas, foi estimado com a utilização dos dados de execução dos jogos em 2018, 
dos cursos e seminários de formação realizados em 2015 e 2016, complementado por 
um levantamento de informações junto às Coordenações Regionais de Ensino e escolas, 
e ainda considerando um aumento da demanda em função das novas matrículas na 
Rede, contratação de novos professores e no maior incentivo que tem sido dado a 
Educação Física e ao Desporto Escolar. 

Considerando-se o universo de 719 escolas públicas e 14 Coordenações 
Regionais de Ensino; e, também, a Rede particular que participa de alguns eventos, é 
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evidente a complexidade do planejamento e execução dessas ações, que envolve os 
principais eventos e atividades a seguir. 

 Jogos Escolares do Distrito Federal - JEDF - realizados ininterruptamente desde 
1961, considerado o evento escolar esportivo mais importante da capital federal. 
Congrega estudantes da rede pública e particular de ensino em 14 modalidades 
esportivas organizadas pela GEFID. É dividido em duas etapas (Etapa Regional e 
Etapa Distrital) e duas categorias, uma de 12 a 14 anos e outra de 15 a 17 anos, e se 
constitui como fase seletiva à etapa nacional, denominada Jogos Escolares da 
Juventude. 

 Etapa Regional: Conhecidos como Jogos Escolares Regionais – JER -realizados pelas 
14 Coordenações Regionais de Ensino – CRE. Em algumas das regionais as 
competições vem sendo realizadas desde 1988, fazendo parte inclusive do 
calendário oficial da cidade. Os JER visam à integração escola-comunidade e 
abrangem modalidades desportivas e categorias diversas, conforme projetos locais 
e cronogramas específicos. 

 Etapa Distrital: será disputada entre os estudantes, representantes das diversas 
CRE. 

 Abertura dos JEDF – momento de congraçamento entre os estudantes das escolas 
públicas e privadas participantes dos Jogos Escolares do DF. 

 Jogos Escolares Noturno do Distrito Federal – Corujão - No ano de 2013 houve o 
retorno na realização do Corujão, que também faz parte do calendário dos Jogos 
Escolares do DF e utiliza os serviços solicitados neste Termo de Referência. 
Atualmente, os Jogos Escolares Noturno do DF contam com 5 modalidades e com, 
aproximadamente, 650 pessoas participantes, entre estudantes e professores. 

 Jogos Escolares da Juventude – JEJ - competição de abrangência nacional realizada 
pelo COB, em conjunto com o Ministério do Esporte. Nesse evento homologam-se 
os representantes de cada estado da Federação Brasileira em suas respectivas 
modalidades. A fase Regional acontecerá de 19 a 23 de setembro de 2018 (local a 
definir), nas categorias 12 a 14 anos e 15 a 17 anos modalidades (voleibol, 
basquete, futsal, handebol) e a Fase Nacional acontecerá de 11 a 26 de novembro 
de 2018 (local a definir), nas categorias 12 a 14 anos e 15 a 17 anos nas 
modalidades coletivas (voleibol, handebol, basquete, futsal) e individuais 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 

 

MINUTA EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 07/2019 - SUAG/SEE-DF 

 

 

 
 

(atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, luta olímpica, natação, 
tênis de mesa, vôlei de praia, xadrez). 

 Jogos Escolares Paralímpicos do Distrito Federal – JEPDF - realizados no Distrito 
Federal desde 1996, atendem aos estudantes com deficiência física, visual e 
intelectual da Rede Pública e Particular de Ensino e das instituições conveniadas à 
SEEDF e são disputados atualmente em 10 modalidades. São realizados em uma 
única fase seletiva, com vistas à etapa nacional, denominada Paralimpíadas 
Escolares. 

 Paralimpíadas Escolares - organizadas pelo CPB, envolvem estudantes com 
deficiência representantes das unidades federativas. A etapa nacional acontecerá 
de 19 a 24 de novembro de 2018 na cidade de São Paulo/SP. 

 Jogos INTERCID - disputados entre os Centros de Iniciação Desportiva – CID, 
envolvem somente estudantes da SEEDF, atendendo as 18 modalidades esportivas 
existentes no projeto, distribuídas em categorias de gênero e idade. Criados e 
implantados em 1983, os CID desenvolvem atividades básicas de aprendizagem 
desportiva, inclusive iniciação e aperfeiçoamento e conhecimentos de regras, entre 
outras. Pela própria característica de atendimento, o CID se constitui na integração 
entre a educação física curricular desenvolvida nas unidades escolares da Rede 
Pública de Ensino e as competições desportivas realizadas a nível local, regional e 
nacional, sendo hoje a principal via de formação e qualificação desportiva do aluno 
da rede pública de ensino do Distrito Federal. O projeto CID conta com 
aproximadamente 10.000 (dez mil) educandos matriculados nas diversas 
modalidades ofertadas no âmbito do Distrito Federal. 

 Festivais Esportivos - são manifestações da cultura corporal que privilegiam o 
caráter lúdico e têm como objetivo oportunizar a participação do maior número 
possível de estudantes em modalidades esportivas, manifestações populares e 
outras. Ocorrem nas diversas escolas ou regionais de ensino, conforme interesses 
locais. 

 Formação continuada de professores - envolve a apropriação e o debate 
sistemático dos documentos norteadores do trabalho pedagógico da rede pública 
de ensino do DF, em particular o Currículo de Educação Básica. A organização do 
trabalho pedagógico exige o estudo do currículo com base na realidade da unidade 
escolar, dos profissionais de educação, dos estudantes e da comunidade escolar. A 
articulação dos fundamentos didático-pedagógicos do Currículo com os professores 
de educação física vem oferecer possibilidades de organização do trabalho 
pedagógico e curricular, aprofundando a apropriação da cultura corporal, que 
compõem o projeto de educação da SEEDF. A formação visa desenvolver, de forma 
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teórica-prática, os conteúdos da cultura corporal, valorizando os professores que 
desenvolvem iniciativas didático-pedagógicas que podem servir de experiência para 
as demais escolas da rede, qualificando a intervenção pedagógica do componente 
curricular educação física. 

 Programa Escola Comunidade Ginástica nas Quadras - PGINQ – o programa atende 
a comunidade escolar, inclusive, em regiões de alta vulnerabilidade social, 
ofertando aulas de Ginástica Localizada, Pilates, Dança, Condicionamento Físico, 
Hidroginástica entre outras, além de oferecer atividades educativas e de formação 
aos participantes, por meio de palestras, oficinas voltadas à saúde e informações 
que subsidiem a conscientização de seu papel quanto cidadão na sociedade. As 
ações do Programa visam promover o fortalecimento da relação da escola com a 
comunidade, permitindo a interação entre os sujeitos por meio do conhecimento 
das realidades, estreitando-se os laços de aprendizagem e socialização, onde estas 
relações, bem fundamentadas, melhorem a convivência social. 

As ações e atividades de Desporto Escolar no Distrito Federal obedecerão 
ao seguinte Cronograma: 

Calendário - Ações 

EVENTOS MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV 

JEDF INSCRIÇÕES 
ETAPA 

REGIONAL 

ETAPA 

DISTRITAL 
      

JEPDF                                      

CORUJÃO                                                                     

JEJ             
ETAPA 

NACIONAL 
  ETAPA NACIONAL 

PARALIMPÍADAS 

ESCOLARES 
                

                                      

                

INTERCID                                                                                                                                               

FESTIVAIS   
                                                                                                                                                          

                                                                                             

FORMAÇÃO             
                                          

  
                                         

GinQ     
                 

  
            

Observação: as datas poderão sofrer modificação. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

3.1. Local de realização dos eventos: O local de realização dos serviços será 
fornecido pela Contratante quando da solicitação deles. 
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3.2. Local de entrega dos materiais: os materiais serão entregues na 
Gerência de Educação Física e Desporto Escolar, situada no SBN Quadra 02 bloco C - 
Edifício Phenícia – 6 º andar. A Contratante designará, formalmente, o servidor 
responsável pelo recebimento dos materiais, por meio de termo circunstanciado, que 
comprove a adequação do objeto às especificações deste Termo de Referência e prazo 
de garantia (quando for o caso),  além da atestação provisória e/ou definitiva dos 
mesmos em até 30 dias consecutivos. A contratante também designará , formalmente, 
o servidor responsável por acompanhar os serviços e atestar se estão de acordo com as 
especificações previstas neste Termo de Referência. 

O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato, materiais e/ou serviços, em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 

3.3. As especificações das demandas por materiais e serviços ,em cada um 
dos eventos, estão organizadas em categorias, por lotes, que 
agrupam itens do mesmo segmento de mercado, em conformidade com as disposições 
contidas na vigente Lei Federal de n. 8.666/1993 e de interpretações já adotadas pelas 
Cortes de Contas Brasileiras, em especial, pelo Egrégio Tribunal de Contas da União que, 
repetidas vezes, vem defendendo a posição de que cabe, obrigatoriamente, à 
Administração Pública, sempre que possível, promover licitações em Lotes e Itens, 
posto que de tal forma, um maior numero de licitantes poderão participar da disputa, 
bem como promover a democratização ao acesso às contratações públicas. 

Frisa-se que a definição do objeto em agrupamento por lotes aspira 
aumentar o desconto oferecido pelas empresas licitantes devido ao ganho de escala no 
fornecimento dos materiais e/ou serviços licitados, bem como facilitar e otimizar a 
gestão dos contratos , no intuito assim de obter os preços mais vantajosos à 
Administração Pública.  

Nesse sentido, reforça-se novamente o critério da licitação ser o MENOR 
PREÇO POR LOTE, por ser esse o mais econômico e logisticamente o mais viável, tendo 
em vista que os produtos separados em lotes são similares e o seu agrupamento perfaz 
um valor maior a ser cotado, proporcionando uma maior economia de escala, melhora 
na padronização, logística e gerenciamento das compras, serviços, já que a unidade 
gestora solicitará o objeto a um número menor de fornecedores, bem como maior 
agilidade no julgamento do processo. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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Caso a licitação ocorra por itens, aumenta a probabilidade de possuir itens 
fracassados, de forma a inviabilizar a realização de uma das ações prevista, que 
possuem data pré definida para o início, não tendo tempo hábil para novo certame 
licitatório.  

Nesse contexto, foram feitas a separação de lotes em atendimento a 
exigência do artigo 48 da Lei 123/2006, com lotes de ampla participação, preferenciais e 
exclusivos à Micro emrpesa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), além dos 
Empreendedores Individuais. 

Isto posto, optou-se por adotar o critério de julgamento e divisão por lotes, 
que se reputa mais ajustado às necessidades e eficiência administrativas. 

Os lotes previstos são: 

 Transporte Urbano Local – Lotes 01 e 02; 

 Vestuário – Lote 03; 

 Serviços Especializados – Lote 04; 

 Premiação – Lotes 05, 06 e 07; 

 Alimentação – Lote 08; 

 Locação de Equipamentos Esportivos – Lote 09; 

 Divulgação – Lote 10; 

 Arbitragem – Lotes 11 e 12; 

 Serviço de Saúde – Lote 13. 

 Locação de outros bens – Lote 14. 

3.4. As especificações do objeto seguem conforme tabelas (7281112). 

3.5. Após pesquisa de preços (9683724), segue planilha de custos para a 
pretensa contratação.  

   LOTE 01 - TRANSPORTE URBANO LOCAL 

DESTINADO A AMPLA CONCORRÊNCIA 

 Item  
      
 Descrição  

                          
 Especificação 

   UN  QTD 
    Valor 
Unitário  

     Valor Total 

1 
Locação de 
ônibus 
urbano 

Ônibus 45 lugares, com 
motorista, portando 
celular e combustível– a 
locação do ônibus 

Diária 790 
R$ 
591,67 

R$ 467.419,30 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=9146502&id_procedimento_atual=7859643&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011534&infra_hash=27b79b4eb200fbb338b13b1bb571f0c637b23661c5f33e4ae2995cb05031803e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=12196604&id_procedimento_atual=7859643&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011534&infra_hash=76c6fa48d3ba1e18f9e804848dcb474b23e7b80c6903cea0e0f5d0f3ca9eaa2e


 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 

 

MINUTA EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 07/2019 - SUAG/SEE-DF 

 

 

 
 

compreende o período 
de 8h e 100 km/dia. No 
valor das diárias já 
deverá estar incluso o 
custo com seguro de 
cobertura integral, 
incluindo danos a 
terceiros. 

2 

Locação de 

ônibus (Km 
extra) 

Ônibus 45 lugares, com 
motorista (portando 
celular) e combustível – 
km extra. No valor 
quilômetro extra já 
deverá estar incluso o 
custo com seguro de 
vida com cobertura 
integral, incluindo danos 
a terceiros. 

Km 800 R$ 8,00 R$ 6.400,00 

3 

Locação de 
ônibus 
(com 
adaptação) 

Ônibus 45 lugares, com 
motorista, portando 
celular, combustível, 
com adaptação para 
pessoas com 
necessidades especiais – 
a locação do ônibus 
compreende o período 
de 8h e 100 km/dia. No 
valor das diárias já 
deverá estar incluso o 
custo com seguro de 
cobertura integral, 
incluindo danos a 
terceiros. 

Diária 30 
R$ 
825,00 

R$ 24.750,00 

Total lote 01 R$ 498.569,30 
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LOTE 02 - TRANSPORTE URBANO LOCAL 

DESTINADO A AMPLA CONCORRÊNCIA 

Item  Descrição Especificação UN QTD 
Valor 
Unitário 

Valor Total 

    4 
Locação 
de Van 

Van, 15 lugares, com 
motorista (portando 
celular), combustível. A 
locação da Van 
compreende o período de 
8h e 100km/dia. No valor 
das diárias já deverá estar 
incluso o custo com 
seguro de cobertura 
integral, incluindo danos a 
terceiros. 

Diária  1250 
R$ 
510,75 

R$ 638.437,50 

     5  
Locação 
de van 
(km extra) 

Van, 15 lugares, com 
motorista (portando 
celular), combustível. 

– No valor quilômetros 
extra já deverá estar 
incluso o custo com 
seguro de cobertura 
eintegral, incluindo danos 
a terceiros. 

Km   800 R$ 9,00 R$ 7.200,00 

Total lote 02  R$ 645.637,50 

Observações: 

1. Os quantitativos acima mencionados tiveram como base de estimativa as 
informações previstas no Regulamento Geral de 2019 dos Jogos Escolares do Distrito 
Federal, bem como nas edições de anos anteriores, incluindo todas as categorias, os 
Jogos Paralímpicos, os Jogos Noturnos "CORUJÃO", o INTERCID e Programa Ginástica 
nas Quadras - GINQ, na forma a saber: 

 JEDF/Corujão: Ônibus e vans para deslocamentos de estudantes/atletas, técnicos e 
componentes da direção das 14 (catorze) CRE’s, nas duas etapas dos Jogos Escolares 
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(categorias 12 a 14 anos e 15 a 17 anos) e Corujão, correspondente aos 150 dias de 
competição. Utilizando no máximo 30 ônibus ou van por dia; 

 Para fins de cálculo dos quantitativos de VANS e ÔNIBUS utilizados nos Jogos 
Escolares do Distrito Federal, é imprescindível elucidar sob a forma dos torneios, ou seja, 
são 16 (dezesseis) torneios, nas quatro modalidades esportivas, sendo em duas categorias, 
12 a 14 e 15 17 anos, e nos dois gêneros, masculino e feminino. Em cada um dos torneios 
serão realizados 38 jogos, resultando num total de 608 jogos. Dentre esse número, 408 
jogos serão utilizados duas VANS por jogo totalizando 816 VANS; quanto aos ônibus, serão 
utilizados um por jogo nos 200 jogos restantes, chegando ao total de 200 ônibus. 

 Para a competição do Corujão considerou-se como estimativa as edições de anos 
anteriores do Jogos Escolares Noturnos, qual seja, para a realização de 84 jogos, nas 
modalidades esportivas voleibol, basquetebol e futsal, serão utilizados uma van por jogo. 
Esse entendimento levou em consideração a quantidade menor de atletas por equipe e 
consequentemente um número menor de vans por jogo. (uma VAN pode comportar mais 
de uma equipe). 

 JEPDF: O ônibus adaptado com 45 lugares é recomendado, pois os alunos com 
deficiência geralmente andam acompanhados por uma pessoa adulta, além do que, os 
Cadeirantes necessitam de mais espaço no veículo. Serão disponibilizados 10 ônibus para 
que os estudantes atletas possam participar dos Jogos Paralímpicos, nas modalidades: 
bocha, atletismo, tênis de mesa, tênis de cadeira de rodas, natação, conforme dias e 
horários definidos pela comissão organizadora. 

 INTERCID: Ônibus e vans para deslocamentos de estudantes/atletas, técnicos e 
componentes da direção das 14 (catorze) CRE’s, durante todos os Jogos. Utilizando no 
máximo 20 ônibus ou van por dia; A distribuição dos transportes ocorrerá de forma a 
atender as dezoito modalidades esportivas presentes nos Centros de Iniciação Desportiva, 
nas quatro categorias, nos dois gêneros, nos 40 dias de competição, na seguinte forma: 
Para as modalidades coletivas: 350 jogos - utilizando 1 ÔNIBUS por jogo, total de 350 
ÔNIBUS; 135 jogos utilizando 2 VANS por jogo, totalizando 270 VANS. Para os festivais das 
individuais serão utilizados 30 ÔNIBUS 

 GINQ: Ônibus para deslocamentos da comunidade escolar participante do Programa 
Ginástica nas Quadras para evento comemorativo. Serão disponibilizados 01 ônibus por 
polo do Programa, que totalizam 120 ônibus distribuídos nas diferentes Coordenações 
Regionais de Ensino. 

2. Caso os Jogos coincidirem de ocorrer no mesmo dia poderá chegar a 70 transportes 
ao mesmo tempo. Lembrando que os ônibus e as vans poderão transportar as pessoas 
durante todo o dia até completar 100km e/ou 8h, sendo assim, podem fazer vários 
trechos, conforme o solicitado. Os transportes deverão chegar ao local marcado com 30 
minutos de antecedência do horário solicitado. 
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3. O transporte fornecido pela Contratada para cada evento deverá acomodar todos os 
estudantes sentados e com cinto de segurança, sendo vedado o transporte de alunos 
em pé, bem como deve estar em consonância com todas as exigências do DETRAN e 
com as normas de segurança estabelecidas na legislação em vigor. 

4. É importante salientar que existem diferenças de gastos com o transporte, seja de 
ônibus ou vans, quando os mesmos trafegam em distâncias maiores 
(rotas de transporte nas zonas rurais, por exemplo), extrapolando os 100 km/h 
previstos, sendo necessário a utilização da quilometragem extra. 

5. Ressalta-se que a formação por lotes, nesse caso específico, vem sendo executado ao 
longo das edições anteriores, em razão da especificidade do serviços e a forma como 
são prestados, vinculado a razão da economia e eficiência que proporciona, no caso 
específico, a opção pela licitação por lotes segundo o veículo de transporte revelou-se a 
mais apropriada ao interesse público, a mais adequada, a mais econômica e a mais 
eficiente para a Administração, além de ser a solução mais adequada no caso concreto. 

6. Nesse sentido, busca-se garantir a prestação do serviço, no mínimo com a mesma 
qualidade das edições anteriores para os usuários, sejam estudantes atletas, 
professores e técnicos da rede de ensino. 

7. Optou-se pela divisão em dois lotes dos serviços de transporte de forma a ampliar a 
competitividade e ao mesmo tempo garantir a excelência dos trabalhos, uma vez da 
natureza similar dos serviços, bem como a forma da execução. 

 

LOTE 03 – VESTUÁRIO 

DESTINADO A AMPLA CONCORRÊNCIA 

Item Descrição Especificação UN QTD 
  Valor 
Unitário 

    Valor Total 

   6 
  Casaco do    
 agasalho      
com forro 

Casaco de tactel com 
recortes, forro de tela branca, 
elástico no punho de 01 cm, 
barra simples. Brasão do 
Distrito Federal em 04 
impressões, tamanho de 
8,5x7cm no peito esquerdo, 
costa Distrito Federal em 

  
un 

  940 
    
 R$85,69 

  R$ 80.548,60 
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semi- circulo com tamanho 
28x3cm mais a Bandeira do 
DF em SILK base d’água. 

Tecido: Tactel emborrachado 
100% Poliester. 

Gramatura : 152G/M2 - A 
quantidade de unidades 
estimada inclui todos os 
tamanhos (P/M/G/GG/EXG), 
sendo a distribuição de 
acordo com a necessidade da 
SEEDF. Cores a serem 
definidas pelo solicitante. 

   7 
   Calça do    
 agasalho 

Calça de tactel com bolso 
faca e um bolso trszeiro 
chapado com Brasão do 
Distrito Federal na perna 
esquerda em SILK base 
d’água em 4 impressões. 

Tecido: Tactel Emborrachado 
100% Poliester. Gramatura: 
135 G/M2. 

A quantidade de unidades 
inclui todos os tamanhos 
(P/M/G/GG/EXG). A 
distribuição será de acordo 
com a necessidade da SEEDF. 
Cores a serem definidas pelo 
solicitante. 

  
un 

  940 R$ 80,83   R$ 75.980,20 

   8 
   Camiseta    
 gola polo 

Polo toda em DRY FIT, gola 
em Dry fit entrelada com 
malha própria, com abertura 
com 3 botões. Brasão do 
Distrito Federal em 4 
impressões, tamanho de 
8,5x7cm no peito esquerdo. 
Costa Distrito Federal semi-

  
un 

  650 
    
 R$34,09 

  R$ 22.158,50 
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circulo com tamanho 28x3cm 
mais a Bandeira do DF em 
SILK Base D’água. 

Tecido: DRY FIT 100% 
Poliester. 

Gramatura: 125G/M2. A 
quantidade de unidades 
estimada inclui todos os 
tamanhos (P/M/G/GG/EXG), 
sendo que a distribuição de 
cores e tamanhos será de 
acordo com a necessidade da 
SEEDF. . 

Cores a ser definido pelo 
solicitante. 

   9   Camiseta 

Camiseta em gola careca com 
recortes nas laterais e 
debaixo dos braços. Brasão 
do Distrito Federal em 4 
impressões, tamanho 
8,5x7cm no peito esquerdo. 
Costa Distrito Federal em 
semi- circulo com tamanho 
28x3cm mais a bandeira do 
DF em SILK base D’água. 
Tecido: FLUIT- 87% 
POLIAMIDA e 13% 
ELASTANO. 

Gramatura: 155G/M2 . Cores 
a serem definidas pelo 
solicitante. 

A quantidade de unidades 
estimada inclui todos os 
tamanhos 
(PP/P/M/G/GG/EXG). 

  
un 

 2200 
      
R$39,62 

  R$ 87.164,00 

  10 Camiseta 
Camiseta regatão para 
atletismo Dry Poliamida, com 

un 120 R$ 29,95     R$ 3.594,00 
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atletismo impressão em logomarca em 
transfer. Silk Policromia, 

frente/costa. Características 
adicionais: Com Brasão do 
GDF em quatro cores (branca, 
azul, verde e amarelo), 
tamanho de 8,5 x 7 cm, e 
logotipo DISTRITO FEDERAL 
com 28 x 3 cm semi – círculo 
na parte superior das costas e 
bandeira do DF nas 
respectivas cores, tamanho 
8cmX6cm. A quantidade de 
unidades estimada inclui 
todos os tamanhos 

  11 
Camiseta 
Ciclismo 

Confecção de camisa 
sublimada em dryfit travado, 
curtas - barras em lycra – 
golas na parte da frente, 
costas, bolsos traseiros e 
mangas lycra – laterais em 
aerodry – zíper destacável 
YKK. Confecção de bretelles 
em lycra, sublimado nas 
laterais e barras – parte 
superior em aerodry poros –
acolchoado em espuma 
densidade 80. Características 
adicionais: Com Brasão do 
GDF em quatro cores (branca, 
azul, verde e amarelo), 
tamanho de 8,5 x 7 cm, e 
logotipo DISTRITO FEDERAL 
com 28 x 3 cm semi - círculo 
na parte superior das costas e 
bandeira do DF nas 
respectivas cores, tamanho 
8cmX6cm. A quantidade de 
unidades estimada inclui 

un 20 R$ 43,20      R$ 864,00 
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todos os tamanhos 
(P/M/G/GG/EXG). Cores a 
serem definidas pelo 
solicitante. 

  12 Macaquinho 

Wrestling singlets, Material 
tipo macaquinho para luta 
olímpica; lycra, 100% 
elastano, modelo básico com 
decote redondo frente e 
costas nas cores vermelho e 
azul, bandeira do DF nas 
respectivas cores parte da 
frente , tamanho 8cmX6cm e 
DISTRITO FEDERAL na parte 
posterior(costa) com 28 x 3 
cm semi- circulo. 

un 50 R$ 96,00 R$ 4800,00 

  13 Touca 

Touca, características 
mínimas: tipo natação; 
material: 100% silicone, 
modelo básico nadador, 
características adicionais, 
com logamarca do GDF e 
bandeira 

do DF em policromia nas 
laterais, tamanho único. 
Cores a serem definidas pelo 
solicitante. 

un 150 R$ 42,48 R$ 6.372,00 

  14 
Bermuda 
Tactel 

Bermudão de Tactel com 
viés, comprimento até o 
joelho sem nenhum bolso. 
Brasão do Distrito Federal em 
4 impressões em SILK Base 
D’água. Tecido: Tactel 
Emborrachado 100% 
Poliester.Gramatura: 
135G/M2. Cores a serem 
definidas pelo solicitante. A 

un 500 R$ 45,56 R$ 22.780,00 
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quantidade de unidades 
estimada inclui todos os 
tamanhos (P/M/G/GG/EXG). 

  15 
Bermuda 
Helanca 

Bermudão de Helanca com 
viés, comprimento até o 
joelho sem nenhum bolso. 
Brasão do Distrito Federal em 
4 impressões em SILK Base 
D’água Tecido: Helanca 100% 
Poliester. Gramatura: 248 
G/M2. Cores a serem 
definidas pelo solicitante. A 
quantidade de unidades 
estimada inclui todos os 
tamanhos (P/M/G/GG/EXG). 

un 500 R$ 42,15 R$ 21.075,00 

Total lote 03 R$ 325.336,30 

Observações : 

1. Os quantitativos de agasalhos (calça e casaco) e camisetas foram previstos levando 
em consideração o quantitativo de integrantes das Delegações (dirigentes, técnicos e 
atletas) que irão representar o Distrito Federal nos JEJ (Etapa Regional e Nacional) e 
Paralimpíadas Escolares. Foram previstos 01 unidade de agasalho (casaco e calça) e 02 
camisetas para cada integrante, considerando a previsão de participação do DF em 
2019 e 2020; na forma a saber: 345 integrantes para etapa nacional e 125 para 
paralimpíadas escolares totalizando 470 integrantes para 2019 e mais 470 integrantes 
para 2020, tendo em vista a mesma distribuição de participantes. 

2. Os quantitativos de Camiseta POLO foram previstos de forma a atender os 
professores participantes do INTERCID, além de dirigentes e técnicos que irão 
representar o Distrito Federal nos JEJ (Etapa Regional e Nacional) e Paralimpíadas 
Escolares nas edições de 2019 e 2020; na forma a saber: JEJ - previsão de integrantes 
(técnicos e dirigentes) 64 por edição, que cada integrante receberá duas camisetas, 
totalizando 256. Já para Paralimpíada serão distribuídas duas camisetas por cada 
iDisponibilização de profissional capacitado para realização de serviço de Brigadista com 
os seguintes materiais de primeiros socorros, para cada diária: 02 unidades de 
compressas de gaze 08(oito) dobras(7,50cm x 7,50cm); 04 ataduras de crepe(20cm de 
largura); 01 frasco de soro fisiológico de 250ml; 01 unidade de fita adesiva(crepe); 02 
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unidades de talas moldáveis grandes(86cm x 10cm x 02cm); 02 unidades de talas 
moldáveis médias(63cm x 09cm x 02cm); 01 prancha longa de madeira ou material 
similar resistente(190cm x 45cm); 01 colar cervical de cada tamanho 
padronizado(grande, médio e pequeno) e luvas de procedimento. Diária de 
8hDisponibilização de profissional capacitado para realização de serviço de Brigadista 
com os seguintes materiais de primeiros socorros, para cada diária: 02 unidades de 
compressas de gaze 08(oito) dobras(7,50cm x 7,50cm); 04 ataduras de crepe(20cm de 
largura); 01 frasco de soro fisiológico de 250ml; 01 unidade de fita adesiva(crepe); 02 
unidades de talas moldáveis grandes(86cm x 10cm x 02cm); 02 unidades de talas 
moldáveis médias(63cm x 09cm x 02cm); 01 prancha longa de madeira ou material 
similar resistente(190cm x 45cm); 01 colar cervical de cada tamanho 
padronizado(grande, médio e pequeno) e luvas de procedimento. Diária de 8hntegrante 
(dirigentes, staff e técnicos) por edição, tendo em vista a estimativa de 40 integrantes, 
totalizando 160 camisetas. Para o INTERCID foi considerado o número de professores 
participantes do Programa, que são 117, que receberão duas camisetas cada, 
totalizando 240. 

3. Quanto a camiseta em gola careca serão distribuídas, considerando as edições 2019 e 
2020 dos JEJ (etapa regional e nacional) e Paralimpíadas Escolares, da seguinte maneira: 
125 integrantes da etapa paralímpica, duas camisas por edição, totalizando 500 
camisetas, para os jogos escolares da juventude, etapa regional serão entregues uma 
camiseta para cada integrante, no total de 160 integrantes por edição, totalizando 320 
camisetas e para a etapa nacional, tendo em vista o número de 345 integrantes por 
edição, totaliza 1380 camisetas, perfazendo o total de 1700 camisetas. 

4. Os quantitativos de uniformes de competição (camiseta de atletismo, camiseta de 
ciclismo, macaquinho/wrestling singlets e touca) foram estimados de forma a atender 
os atletas representantes do DF nas edições de 2019 e 2020 dos JEJ e Paralimpíadas 
Escolares para competição e treinamento, da seguinte maneira: camiseta atletismo - 
são 40 atletas por edição, totalizando a distribuição de 80 camisetas nas duas edições 
dos JEJ e para as Paralimpíadas são previstos 20 atletas por edição, com o total de 40 
camisetas nas duas edições; Camiseta de ciclismo - são 2 atletas por edição, totalizando 
a distribuição de 4 camisetas nas duas edições e 16 camisetas para treinamento dos 
estudantes nos centro de iniciação Desportiva (CID); quanto ao macaquinho/wrestling 
singlets são 12 atletas competindo por edição nos JEJ, que serão distribuídos ao todo 24 
macaquinhos e mais 26 para treinamento dos estudantes no Centro de Iniciação 
Desportiva de Wrestling. A touca de natação será destinada aos 32 atletas participantes 
dos JEJ, por edição, totalizando em 64 toucas, e para as Paralimpíadas Escolares 
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também são 32 atletas dos jogos por edição, totalizando as 64 toucas, o restante do 
quantitativo, 22 toucas, será para uso dos estudantes em treinamento no CID 
paralímpico. 

5. Bermuda Tactel - levou-se em consideração as duas edições (2019 e 2020) conforme 
a seguinte distribuição: 96 bermudas serão entregues em cada edição, para os atletas 
das quatro modalidades coletivas masculinas, perfazendo um total de 192; e em relação 
as modalidades individuais serão entregues 114 bermudas, t.otalizando nas duas 
edições 228 para os JEJ. Já para as Paralimpíadas Escolares serão distribuídas 80 
bermudas entre os estudantes - atletas, sendo 40 por edição. Ressalta-se que, a 
quantidade estimada de bermudas foi menor em relação aos outros materiais, uma vez 
que existe uma pequena reserva no âmbito da Gerência de Educação Física e Desporto 
Escolar (GEFID). 

6. Bermuda Helanca também considerou-se as duas edições (2019 e 2020) na mesma 
proporção da bermuda de tactel, porém para o gênero feminino. 

7. Em se tratar de uniformes de competição, que não possa haver divergência entre 
tecidos, bem como diferença de cores, acabamentos e aviamentos, optou-se em 
apresentar o Lote 03, exclusivo para vestiário, para haver padronização na confecção 
dos uniformes. Ressalta-se que se houver a divisão desse lote, alguns itens com 
custo muito baixo e com pequenas quantidades não se tornam interessante a ampla 
disputa, aumentando a possibilidade de fracasso do item de forma a prejudicar a 
licitação e consequentemente a viabilidade das ações desta Gerência. 

 

LOTE 04 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

DESTINADO, PREFERENCIALMENTE, ÀS MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE (EPP) e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

Item     Descrição 
                                            

    Especificação 
   UN QTD Valor Unitário     Valor Total 

16 
Brigadista 

particular 

Disponibilização de 

profissional capacitado 

para realização de serviço 

de Brigadista com os 

seguintes materiais de 

primeiros socorros, para 

cada diária: 02 unidades de 

Diária 100 R$ 166,67 R$ 16.667,00 
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compressas de gaze 

08(oito) dobras(7,50cm x 

7,50cm); 04 ataduras de 

crepe(20cm de largura); 01 

frasco de soro fisiológico 

de 250ml; 01 unidade de 

fita adesiva(crepe); 02 

unidades de talas 

moldáveis grandes(86cm x 

10cm x 02cm); 02 

unidades de talas 

moldáveis médias(63cm x 

09cm x 02cm); 01 prancha 

longa de madeira ou 

material similar 

resistente(190cm x 45cm); 

01 colar cervical de cada 

tamanho 

padronizado(grande, 

médio e pequeno) e luvas 

de procedimento. Diária de 

8h 

17 

Coordenador 

geral por 

maodalidade 

Profissional formado em 

Educação Física com 

comprovada experiência 

na coordenação e 

organização de eventos 

esportivos. Diária de 8h 

Diária 314 R$ 295,00 R$ 92.630,00 

18 Decorador 

Profissional capacitado 

para realizar decoração de 

eventos em ginásios. 

Diária de 8h 

Diária 5 R$ 275,00 R$ 1.375,00 

19 Guarda vidas 

Profissional devidamente 

habilitado pelo poder 

público para atuar na 

proteção dos banhistas em 

piscina. 

Diária 10 R$ 260,00 R$ 2.600,00 

20 Servente  Disponibilização de Diária 72 R$ 117,50 R$8.460,00 
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profissional capacitado 

para realização de serviços 

gerais. Diária de 8h 

21 Fisioterapia 

Profissional formado em 

Fisioterapia - especializado 

em recuperação de 

movimentos e prevenção 

de acidentes, 

acompanhando os 

seguintes materiais: soro 

fisiológico, gazes, 

ataduras, antissépticos e 

esparadrapos normal e 

microporo . Diária de 8h 

Diária 36 R$ 573,33 R$ 20.639,88 

TOTAL LOTE 04 R$ 142.371,88 

Observações: 

1. Os brigadistas, devidamente uniformizados, munidos com os materiais básicos de 
primeiros socorros citados nas especificações do item 01 deste Lote, darão suporte nas 
sedes de realização dos Jogos, nos ginásios, quadras, escolas, pistas, sendo que os jogos 
poderão ocorrer em qualquer Região Administrativa do Distrito Federal. O quantitativo 
de diárias foi estimado de acordo com o número de dias de competições que o serviço é 
necessário, conforme descrito a seguir: para o JEDF foram consideradas todos os dias 
de competições de modalidades individuais e as finais das modalidades coletivas , 
sendo 34 dias de evento com 02 brigadistas por dia, totalizando 68 diárias; para o 
INTERCID, 11 dias de competição, com 02 brigadistas cada, totalizando 22 diárias; 
JEPDF, 05 diárias em um único dia de competição reunindo diferentes modalidades; 
Cerimônia de abertura, 5 brigadistas tendo como referência a expectativa de público de 
2.500 pessoas.  

2. O quantitativo de coordenadores correspondem ao seguinte cálculo: 1 Coordenador 
Geral para acompanhar todo o evento, 1 para cada modalidade coletiva (basquetebol, 
handebol, voleibol e futsal), totalizando 5 (cinco); os coordenadores acompanharão os 
dias de competição,  os quais serão utilizados nos 60 dias, totalizando 300 diárias,  das 
duas etapas dos Jogos Escolares do Distrito Federal, o Intercid e os Jogos Escolares 
Paralímpicos do DF, os coordenadores também trabalharão durante a preparação dos 
Jogos, ou seja, antes do início dos jogos e no final para a entrega de relatório final por 
modalidade; 
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3. Decorador, profissional deve ter experiência na decoração de eventos esportivos, 
principalmente em ginásios. O profissional deve portar seu material para a realização da 
decoração, tesouras, grampeadores, entre outros necessários. O quantitativo foi 
estimado levando em consideração que serão necessário 5 profissionais para 1 dia de 
evento (Abertura dos Jogos);  

4. Os guarda-vidas devem estar de sunga ou short e camiseta que os identificam. 
Devem estar sempre com os materiais básicos para realizar o salvamento. 
O Quantitativo foi estimado levando em consideração o número de dias previstos para 
as competições de natação nos diferentes eventos (JEDF, INTERCID e JEPDF) , conforme 
a seguir: 04 dias de competições no JEDF, 04 dias de competições no JEPDF e 02 dias de 
competições no INTERCID, totalizando 10 diárias. 

5. Profissional para limpeza de espaços, montagem e desmontagem de equipamentos 
de competição e para carregar e descarregar materiais. Quantitativo estimado de 
acordo com o número de dias de competições em locais onde a prestação do serviço é 
obrigatória para a cessão do espaço, conforme descrito a seguir: 04 diárias para a 
cerimônia de abertura; 08 diárias para o INTERCID (01 Ginástica Rítmica, 1 Ginástica 
Artística, 01 Xadrez, 01 Tênis de Mesa, 02 Natação e 02 Judô); 10 diárias para o JEPDF, 
sendo 02 dias de competição com modalidades variadas com 05 serventes em cada 
dia; 50 diárias para o JEDF, sendo 04 diárias para o Judô, 04 para Ginástica Rítmica, 04 
para Tênis de Mesa, 8 para Atletismo, 08 para Natação 02 para ciclismo, 04 para vôlei 
de Praia, 04 para badminton, 4 para Luta Olímpica e 08 para o Xadrez. 

6. Fisioterapeuta, profissional imprescindível para cuidar da recuperação, no que diz 
respeito aos movimentos dos estudantes atletas nas competições nacionais. A 
quantidade de diárias estimadas tem como base de cálculo a quantidade de dias de 
evento e o número de profissionais necessários por dia levando em consideração os JEJ 
(Etapa Regional e Nacional) e as Paralimpíadas Escolares, conforme a seguir: JEJ - Etapa 
Nacional 15 dias de evento com 02 profissionais por dia, totalizando 30 diárias; JEJ - 
Etapa Regional 03 dias de evento com 01 profissional por dia, totalizando 03 
diária. Paralimpíadas 03 dias de evento com 01 profissional por dia, perfazendo 03 
diárias;  

7. Justifica-se a formação desse lote, uma vez que o período para realização da licitação 
é exíguo, não tendo tempo hábil para licitar por itens, o que poderia ocasionar de algum 
item torna-se fracassado, inviabilizando as ações desta Gerência, que possui 
cronograma pré-definido para executá-las. Ressalta-se que caso ocorra morosidade no 
processo de Licitatório esta Secretaria estará descumprindo o acordo que fez com o 
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Comitê Olímpico, qual seja, participação dos Jogos Escolares da Juventude – etapa 
nacional. 

LOTE 05 - PREMIAÇÃO – MEDALHAS 

EXCLUSIVO ÀS MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e 
MICROEMPREENDEDORINDIVIDUAL 

Ite
m 

Descriç
ão 

Especificação 
U
N 

QT
D 

Valor Uni
tário 

Valor T
otal 

22 

Confec
ção de 
medal
has 

Material: zamack. Tratamento superficial: our
o. Características adicionais: dupla face, alto 
relevo, frente, com fita de cetim de 45 mm, em 
duas cores personalizadas, cunhada a 
logomarca do GDF e layout do evento. Medida: 
07 cm de diâmetro e 03 mm de espessura. 

u
n 

10
00 

R$ 13,00 
R$ 
13.000,
00 

23 

Confec
ção de 
medal
has 

Material: zamack. Tratamento 
superficial: prata. Características adicionais: 
dupla face, alto relevo, frente, com fita de 
cetim de 45 mm, em duas cores 
personalizadas, cunhada a logomarca do GDF e 
layout do evento. Medida: 07 cm de diâmetro 
e 03 mm de espessura. 

u
n 

80
0 

R$ 13,00 
R$ 
10.400,
00 

24 

Confec
ção de 
medal
has 

Material: zamack. Tratamento 
superficial: bronze.Características adicionais: 
dupla face, alto relevo, frente, com fita de 
cetim de 45 mm, em duas cores 
personalizadas, cunhada a logomarca do GDF e 
layout do evento. Medida: 07 cm de diâmetro 
e 03 mm de espessura. 

u
n 

90
0 

R$ 13,00 
R$ 
11.700,
00 

TOTAL LOTE 05 
R$ 
35.100,
00 
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LOTE 06 - PREMIAÇÃO - MEDALHAS 

DESTINADO A AMPLA CONCORRÊNCIA 

Ite
m 

Descri
ção 

Especificação 
U
N 

QTD 
Valor Uni
tário 

Valor T
otal 

25 

Confec
ção de 
medal
has 

Material: zamack. Tratamento superficial: ou
ro. Características adicionais: dupla face, alto 
relevo,  

frente, com fita de cetim de 20 mm, em duas 
cores personalizadas, cunhada a logomarca do 
GDF e layout do evento. Medida: 05 cm de 
diâmetro e 03 mm de espessura. 

u
n 

10.6
00 

R$ 12,00 
R$ 
127.20
0,00 

26 

Confec
ção de 
medal
has 

Material: zamack. Tratamento 
superficial: prata. Características adicionais: 
dupla face, alto relevo, frente, com fita de 
cetim de 20 mm, em duas cores 
personalizadas, cunhada a logomarca do GDF 
e layout do evento. Medida: 05 cm de 
diâmetro e 03 mm de espessura. 

u
n 

10.6
00 

R$ 12,00 
R$ 
127.20
0,00 

27 

Confec
ção de 
medal
has 

Material: zamack. Tratamento 
superficial: bronze.Características adicionais: 
dupla face, alto relevo, frente, com fita de 
cetim de 20 mm, em duas cores 

personalizadas, cunhada a logomarca do GDF 
e layout do evento. Medida: 05 cm de 
diâmetro e 03 mm de espessura. 

u
n 

10.6
00 

R$ 12,00 
R$ 
127.20
0,00 

TOTAL LOTE 06 
R$ 
381.60
0,00 
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LOTE 07 -  PREMIAÇÃO - TROFÉUS 

DESTINADO, PREFERENCIALMENTE, ÀS MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE (EPP) e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

Item Descrição Especificação UN QTD Valor Unitário Valor Total 

  28 
Confecção 
de troféus 

Troféu confeccionado em 
acrílico cristal e colorido 
com aço inox fotogravado, 
representado pelo logotipo 
(cunhado 1º lugar e brasão 
do GDF e layout do evento), 
com pintura automotiva até 
03 cores, aplicada base em 
madeira reciclada e corpo 
em acrílico, 35 cm de altura 
e 20 cm de largura. 

un 510 R$ 105,00 R$ 53.550,00 

  29 
Confecção 
de troféus 

Troféu confeccionado em 
acrílico cristal com aço inox 
fotogravado, representado 
pelo logotipo (cunhado 2º 
lugar e brasão do GDF e 
layout do evento), com 
pintura automotiva até 03 
cores, aplicada base de 
madeira reciclada e corpo 
em acrílico, 30 cm de altura 
e 18 cm de largura. 

un 510 R$ 105,00 R$ 53.550,00 

  30 
Confecção 
de troféus 

Troféu confeccionado 
acrílico cristal com aço inox 
fotogravado, representado 
pelo logotipo (cunhado 3º e 
brasão do GDF e layout do 
evento), com pintura 
automotiva até 03 cores, 
aplicada base de madeira 
reciclada e corpo em 
acrílico, 25 cm de altura e 

un 510 R$ 105,00 R$ 53.550,00 
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15 cm de largura. 

TOTAL LOTE 07 R$ 160.650,00 

Observações: 

1. Os quantitativos de medalhas e troféus foram previstos levando em consideração o 
número de modalidades, categorias, e competições compõe os Jogos Escolares do 
Distrito Federal (Etapas Regionais e Distrital), conforme informações previstas no 
Regulamento Geral de 2019 dos Jogos Escolares do Distrito Federal, bem como nas 
edições de anos anteriores, incluindo ainda Jogos Paralímpicos, os Jogos 
Noturnos "CORUJÃO", o INTERCIDs e Festivais Esportivos, na forma a saber: 

 Medalhas Grandes: 1.000 (hum mil) de ouro, sendo: 04 (quatro) modalidades 
coletivas x 02 (dois) gêneros x 02 (duas) categorias de idade x 20 (vinte) atletas/comissão 
técnica = 320 (trezentos e vinte) medalhas. Somam-se a 11 (onze) modalidades individuais 
x 02 (dois) gêneros x 02 (duas) categorias de idade x nº de atletas premiados por 
prova/peso/aparelho = 350 (trezentos e cinquenta) medalhas, totalizando 670 (seiscentos 
de setenta) medalhas para os JEDF. Adiciona-se ainda 200 (duzentas) medalhas para os 
JEPDF, distribuídas nas 11 (onze) modalidades individuais e coletivas x 02 (dois) gêneros x 
03 (três) categorias de idade x nº de atletas premiados por 
prova/peso/aparelho/classificação de deficiência dos Jogos Escolares Paralímpicos do DF. 
Por fim, somam-se ainda 130 (cento e trinta) medalhas para a realização de Festivais 
Esportivas com premiação para todos os participantes.  

 800 (oitocentas) de prata, sendo: 04 (quatro) modalidades coletivas x 02 (dois) 
gêneros x 02 (duas) categorias de idade x 20 (vinte) atletas/comissão técnica = 
320 (trezentos e vinte) medalhas. Somam-se a 11 (onze) modalidades individuais x 02 (dois) 
gêneros x 02 (duas) categorias de idade x nº de atletas premiados por prova/peso/aparelho 
= 350 (trezentas e cinquenta) medalhas, totalizando 670 (seiscentos de setenta) medalhas 
para os JEDF. Adiciona-se ainda 200 (duzentas) medalhas para os JEPDF, distribuídas nas 11 
(onze) modalidades individuais e coletivas x 02 (dois) gêneros x 02 (duas) categorias de 
idade x nº de atletas premiados por prova/peso/aparelho/classificação de deficiência dos 
Jogos Escolares Paralímpicos do DF.   

 900 (novecentas) de bronze, sendo: 04 (quatro) modalidades coletivas x 02 (dois) 
gêneros x 02 (duas) categorias de idade x 20 (vinte) atletas/comissão técnica = 
320 (trezentos e vinte) medalhas. Somam-se a 11 (onze) modalidades individuais x 02 (dois) 
gêneros x 02 (duas) categorias de idade x nº de atletas premiados por prova/peso/aparelho 
= 450 (quatrocentos e cinquenta) medalhas, totalizando 670 (seiscentos de setenta) 
medalhas para os JEDF. Adiciona-se ainda 200 (duzentas) medalhas para os JEPDF, 
distribuídas nas 11 (onze) modalidades individuais e coletivas x 02 (dois) gêneros x 02 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 

 

MINUTA EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 07/2019 - SUAG/SEE-DF 

 

 

 
 

(duas) categorias de idade x nº de atletas premiados por prova/peso/aparelho/classificação 
de deficiência dos Jogos Escolares Paralímpicos do DF.  

 Medalhas Pequenas: 10.600 (dez mil e seiscentas) de ouro, sendo: 14 (quatorze) 
Coordenações Regionais de Ensino x 04 (quatro) modalidades coletivas x 02 (dois) gêneros x 
02 (duas) categorias de idade x 20 (vinte) atletas/comissão técnica = 4.480 (quatro mil, 
quatrocentos e oitenta) medalhas. Somam-se ainda 5.120 (cinco mil cento e vinte) 
medalhas), distribuídas nas 14 (quatorze) Coordenações Regionais de Ensino, para 
11 (onze) modalidades individuais x 02 (dois) gêneros x 02 (duas) categorias de idade x nº 
de atletas premiados por prova/peso/aparelho. Por fim, adiciona-se 1.000 (mil) medalhas 
para os INTERCIDs, distribuídas em: 480 (quatrocentos e oitenta) medalhas para 04 
(quatro) modalidades coletivas x 02 (dois) gêneros x 04 (quatro) categorias de idade, e 520 
(quinhentos e vinte) medalhas para os Festivais Individuais e Paralímpicos.        

 10.600 (dez mil e seiscentas) de prata, sendo: 14 (quatorze) Coordenações Regionais 
de Ensino x 04 (quatro) modalidades coletivas x 02 (dois) gêneros x 02 (duas) categorias de 
idade x 20 (vinte) atletas/comissão técnica = 4.480 (quatro mil, quatrocentos e oitenta) 
medalhas. Somam-se ainda 5.120 (cinco mil cento e vinte) medalhas, distribuídas nas 14 
(quatorze) Coordenações Regionais de Ensino, para 11 (onze) modalidades individuais x 02 
(dois) gêneros x 02 (duas) categorias de idade x nº de atletas premiados por 
prova/peso/aparelho. Por fim, adiciona-se 1.000 (mil) medalhas para os INTERCIDs, 
distribuídas em: 480 (quatrocentos e oitenta) medalhas para 04 (quatro) modalidades 
coletivas x 02 (dois) gêneros x 04 (quatro) categorias de idade, e 520 (quinhentos e vinte) 
medalhas para os Festivais Individuais e Paralímpicos. 

 10.600 (dez mil e seiscentas) de bronze, sendo: 14 (quatorze) Coordenações 
Regionais de Ensino x 04 (quatro) modalidades coletivas x 02 (dois) gêneros x 02 (duas) 
categorias de idade x 20 (vinte) atletas/comissão técnica = 4.480 (quatro mil, quatrocentos 
e oitenta) medalhas. Somam-se ainda 5.120 (cinco mil cento e vinte) medalhas, distribuídas 
nas 14 (quatorze) Coordenações Regionais de Ensino, para 11 (onze) modalidades 
individuais x 02 (dois) gêneros x 02 (duas) categorias de idade x nº de atletas premiados por 
prova/peso/aparelho. Por fim, adiciona-se 1.000 (mil) medalhas para os INTERCIDs, 
distribuídas em: 480 (quatrocentos e oitenta) medalhas para 04 (quatro) modalidades 
coletivas x 02 (dois) gêneros x 04 (quatro) categorias de idade, e 520 (quinhentos e vinte) 
medalhas para os Festivais Individuais e Paralímpicos. 

 Troféus: 510 (quinhentos e dez) de 1º lugar, sendo: 60 (sessenta) troféus para os 
JEDF, distribuídos em 04 (quatro) modalidades coletivas x 02 (dois) gêneros x 02 (duas) 
categorias de idade = 16 troféus, e  11 (onze) modalidades individuais x 02 (dois) gêneros x 
02 (duas) categorias de idade = 44 troféus. Somam-se ainda 450 (quatrocentos e cinquenta) 
troféus para os Jogos Escolares Regionais, distribuídos para as 14 (quatorze) Coordenações 
Regionais de Ensino, para realização de 11 (onze) modalidades individuais x 04 (quatro) 
modalidades coletivas x 02 (dois) gêneros x 02 (duas) categorias de idade.  
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 510 (quinhentos e dez) de 2º lugar, sendo: 60 (sessenta) troféus para os JEDF, 
distribuídos em 04 (quatro) modalidades coletivas x 02 (dois) gêneros x 02 (duas) categorias 
de idade = 16 troféus, e  11 (onze) modalidades individuais x 02 (dois) gêneros x 02 (duas) 
categorias de idade = 44 troféus. Somam-se ainda 450 (quatrocentos e cinquenta) troféus 
para os Jogos Escolares Regionais, distribuídos para as 14 (quatorze) Coordenações 
Regionais de Ensino, para realização de 11 (onze) modalidades individuais x 04 (quatro) 
modalidades coletivas x 02 (dois) gêneros x 02 (duas) categorias de idade. 

 510 (quinhentos e dez) de 3º lugar, sendo: 60 (sessenta) troféus para os JEDF, 
distribuídos em 04 (quatro) modalidades coletivas x 02 (dois) gêneros x 02 (duas) categorias 
de idade = 16 troféus, e  11 (onze) modalidades individuais x 02 (dois) gêneros x 02 (duas) 
categorias de idade = 44 troféus. Somam-se ainda 450 (quatrocentos e cinquenta) troféus 
para os Jogos Escolares Regionais, distribuídos para as 14 (quatorze) Coordenações 
Regionais de Ensino, para realização de 11 (onze) modalidades individuais x 04 (quatro) 
modalidades coletivas x 02 (dois) gêneros x 02 (duas) categorias de idade. 

2. Optou-se pela divisão em três lotes da premiação de forma a ampliar a 
competitividade e ao mesmo tempo garantir a padronização na confecção das 
medalhas e troféus. 

LOTE 08 - ALIMENTAÇÃO 

EXCLUSIVO ÀS MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

Item Descrição Especificação UN QTD Valor Unitário Valor Total 

31 
Água 
Mineral 

Copo de água mineral 
individual de 200 ml 

un 9.000 R$ 1,10 R$ 9.900,00 

32 
Suco de 
Fruta 

01 suco pronto para 
beber,sabores variados de 
fruta, sem glúten, produto 
pasteurizado, isento de 
corantes de quaisquer 
naturezas, isento de 
aromas artificiais, com 
conservantes permitidos 
pela legislação vigente, 
embalagem individual tipo 
“tetra pak”, com canudo 
acoplado, dentro do prazo 

un 9.000 R$ 2,00 R$ 18.000,00 
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de validade com 
antecedência mínima de 6 
meses do vencimento, 
conteúdo líquido de 200 
ml, sabores variados (no 
mínimo 05 sabores). 

33 
Barra de 
cereal 

Barra de cereal sabores 
sortidos de frutas, sem 
chocolate e com teor de 
fibra acima de 1 grama. 
Embalagem primária: saco 
de filme plástico 
aluminizado lacrado com 
termo soldagem com 
apresentação de no 
mínimo 20 gramas (no 
mínimo 05 sabores). 

un 9.000 R$ 2,25 R$ 20.250,00 

34 
Coffee 
break 

Café, chá, suco de fruta 
(02 tipos), refrigerante (02 
tipos), comum e light e 6 
(seis) tipos dos itens 
abaixo: Pão de queijo, pão 
de batata, broa de milho 
com gergelim, 
enroladinho de queijo 
com orégano e tomate, 
enroladinho de salsicha, 
religiosa de frango, mini 
sonhos, mini croissants de 
queijo, mini croissants 
com ervas finas, mini 
croissants com gergelim e 
catupiry, mini sanduíche 
natural, mini pudim, mini 
pizzas, empadinha de 
frango, pastel milho de 
forno, biscoito de queijo 
palito, biscoitos 
amanteigados, frios 

un 600 R$ 29,50 R$ 17.700,00 
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variados fatiados, 
queijos variados fatiados, 
barquetes de legumes, 
bolos tipo 
inglês, formigueiro, 
laranja, 
chocolate; queijadinha, 
quibe frito, croquetes de 
carne, frutas variadas 
fatiadas, mini 
canapé. (sugestões) 

  

TOTAL LOTE 08 R$ 65.850,00 

Observações:  

1. O quantitativo estimado de água mineral, suco de fruta e barra de cereal tem como 
base de cálculo o número previsto de participantes na abertura dos Jogos 
Escolares, competições das modalidades esportivas desenvolvidas  no JEDF , JEPDF e 
INTERCID e total de professores participantes das formações planejadas, na forma a 
saber: 

 Água Mineral - Total 9.000 (nove mil) unidades, sendo: Abertura 2.000 
alunos/professores + Jogos Escolares 5.000 alunos/ professores (14 (quatorze) 
Coordenações Regionais de Ensino x 15 (quinze) modalidades coletivas/individuais x 02 
(dois) gêneros x 02 (duas) categorias de idade) + INTERCIDs 1.500 alunos/professores (14 
(quatorze) Coordenações Regionais de Ensino x 15 (quinze) modalidades 
coletivas/individuais x 02 (dois) gêneros x 02 (duas) categorias de idade) + JEPDF 500 
alunos/professores (11 (onze) modalidades individuais e coletivas x 02 (dois) gêneros x 02 
(duas) categorias de idade x nº de atletas premiados por prova/peso/aparelho/classificação 
de deficiência).  

 Suco de Fruta - Total 9.000 (nove mil) unidades, sendo: Abertura 2.000 
alunos/professores + Jogos Escolares 5.000 alunos/ professores (14 (quatorze) 
Coordenações Regionais de Ensino x 15 (quinze) modalidades coletivas/individuais x 02 
(dois) gêneros x 02 (duas) categorias de idade) + INTERCIDs 1.500 alunos/professores (14 
(quatorze) Coordenações Regionais de Ensino x 15 (quinze) modalidades 
coletivas/individuais x 02 (dois) gêneros x 02 (duas) categorias de idade) + JEPDF 500 
alunos/professores (11 (onze) modalidades individuais e coletivas x 02 (dois) gêneros x 02 
(duas) categorias de idade x nº de atletas premiados por prova/peso/aparelho/classificação 
de deficiência). 
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 Barra de Cereal - Total 9.000 (nove mil) unidades, sendo: Abertura 2.000 
alunos/professores + Jogos Escolares 5.000 alunos/ professores (14 (quatorze) 
Coordenações Regionais de Ensino x 15 (quinze) modalidades coletivas/individuais x 02 
(dois) gêneros x 02 (duas) categorias de idade) + INTERCIDs 1.500 alunos/professores (14 
(quatorze) Coordenações Regionais de Ensino x 15 (quinze) modalidades 
coletivas/individuais x 02 (dois) gêneros x 02 (duas) categorias de idade) + JEPDF 500 
alunos/professores (11 (onze) modalidades individuais e coletivas x 02 (dois) gêneros x 02 
(duas) categorias de idade x nº de atletas premiados por prova/peso/aparelho/classificação 
de deficiência). 

 Coffe Break - Total 600 (seiscentas) pessoas, sendo: Abertura 100 
autoridades/professores + Formação 500 professores (14 (quatorze) Coordenações 
Regionais de Ensino x nº eventos x programas/temas). 

2. Os lanches (água mineral, suco de fruta e barra de cereal) deverão ser entregues pela 
prestadora de serviço sob demanda, conforme cronograma de distribuição que será 
realizado pela contratante e entregue para a contratada. O local de entrega será único e 
será apresentado para a contratada na época da execução do serviço.  

3. Justifica-se a formação desse lote, uma vez que o mesmo agrupa itens do mesmo 
segmento de mercado, proporcionando ganho de escala e consequentemente melhor 
preço para administração pública. Ressalta-se que se houver a divisão desse lote, alguns 
itens com custo muito baixo e com pequenas quantidades não se tornam interessante a 
ampla disputa, aumentando a possibilidade de fracasso do item de forma a prejudicar a 
licitação e consequentemente a viabilidade das ações desta Gerência. 

                 

 LOTE 09 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 

EXCLUSIVO ÀS MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

Item Descrição Especificidade UN QTD Valor Unitário Valor Total 

35 

Tapetes - 
área de 
competição - 
Ginástica 
Rítmica 

Locação, instalação e 
manutenção de 
tapete oficial com 
dimensões 14m x 
14m. 

Diária 11 R$ 873,30 R$ 9.606,30 

36 Tatames - 
área de 

Locação, instalação 
de área oficial de 

Diária 12 R$ 933,30 R$ 11.199,60 
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competição 
judô 

tatame para judô 
com dimensões 
08metros x 08 
metros com 03 
metros de área de 
segurança. 

37 

Mesas - tênis 
de mesa 
para 
competição 

Locação, Instalação e 
manutenção de mesa 
oficial de tênis de 
mesa. Diária de 8h. 
Medidas: a Mesa têm 
2,74m de 
comprimento e 
1,525mm de largura 
e 76cm de altura e 25 
ou 28 mm de 
espessura. 

Cor: primmer azul 
fosco. Material: MDF 
25 mm. 

Base: pés em metal 
com rodízios. 
Aprovada: Pela ITTF 
ou ITTA ou JTTA 

Diária 24 R$ 433,30 R$ 10.399,20 

38 

Área oficial 
luta olímpica 
para 
competição 

Locação, instalação e 
manutenção de 02 
áreas oficiais de luta 
olímpica nas 
dimensões 12m x 
12m(72 placas 2m x 
1m com 60mm de 
largura) e 02 lonas de 

12m x 12m. 

Diária 4 R$ 499,97 R$ 1.999,88 

TOTAL LOTE 09 
R$ 33.204,98 
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Observação: 

1. A locação de equipamentos será com transporte, montagem e desmontagem dos 
equipamentos pela empresa contratada. 

2. O quantitativo estimado para cada equipamento tem como base o número de 
participantes em edições anteriores, o número de dias de evento previstos bem como a 
especificidade de cada modalidade conforme números a seguir: Tapetes - área de 
competição - Ginástica Rítmica -  Para o JEDF 03 dias de competição com 03 áreas por 
dia de evento, perfazendo 09 diárias e para o INTERCID 01 dia de competição com duas 
áreas,  somando 02 diárias; Tatames - área de competição judô - Para o JEDF 02 dias de 
competição com 04 áreas em cada, somando 08 diárias e para o INTERCID 01 dia de 
competição com 04 áreas, somando 04 diárias; Mesas - tênis de mesa para competição 
- Para o JEDF 02 dias de competição com 12 mesas em cada, totalizando 24 diárias; Área 
oficial luta olímpica para competição - Para o JEDF 02 dias de competição com 02 
tapetes em cada, perfazendo o total de 04 diárias. 

3. Justifica-se a formação desse lote, uma vez que o mesmo agrupa itens do mesmo 
segmento de mercado, proporcionando ganho de escala e consequentemente melhor 
preço para administração pública. Ressalta-se que se houver a divisão desse lote, alguns 
itens com custo muito baixo e com pequenas quantidades não se tornam interessante a 
ampla disputa, aumentando a possibilidade de fracasso do item de forma a prejudicar a 
licitação e consequentemente a viabilidade das ações desta Gerência. 

LOTE 10 – DIVULGAÇÃO 

EXCLUSIVO ÀS MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

Item Descrição Especificação UN QTD Valor Unitário Valor Total 

39 Banner  

Banners 
confeccionados 
em lona com 
impressão 
digital, medindo 
4,00 x 1.5m 

M2 110 R$ 90,00 R$ 9.900,00 

40 Faixas 
Faixas 
confeccionadas 
em morim com 

M2 56 R$ 55,00 R$ 3.080,00 
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dizeres alusivos 
ao evento 
medindo 2,50 x 
0,80m com 
suporte de 
madeira para 
chão. 

41 
Certificados 
cores 

21 x 29,7 cm, off 
set 330g, 4/0 

unidade 1.000 R$ 5,93 R$ 5.930,00 

TOTAL LOTE 10 R$ 18.910,00 

Observação: 

1. Os banners devem ser entregues com bastão de madeira nas extremidades e cordão 
na parte superior; 

2. Os materiais devem ser confeccionados de acordo com os modelos apresentados 
pela contratante; 

3. Os quantitativos estimados para os banners e faixas tiveram como base de cálculo as 
estratégias de divulgação para os diferentes eventos a serem realizados pela gerência 
(abertura, JEDF, INTERCID e GINQ ). Para Abertura: banner dos Jogos Escolares do DF 
medindo aproximadamente de 5,0x4,0,  para os JEDF: os 40m2 serão distribuídos de 
forma a atender as 14 modalidades esportivas, sendo a metragem utilizada de mais ou 
menos 1,90x1,5x14, INTERCID banner divulgando os Jogos medindo aproximadamente 
5,0x3,0=15m2, mesma medida para o banner da Ginástica e outro para FORMAÇÃO de 
5,0x4,0. 

4. As faixas para os JEDF serão distribuídas da seguinte maneira: JEDF, faixas para 
atender as 14 Coordenações Regionais de Ensino para fins de desfile na abertura, 
medindo aproximadamente 1,85x1,4x14. INTERCID, para identificar os locais dos 
festivais e jogos, medindo aproximadamente 1,0x1,0x10, GInQ: faixa para identificar o 
evento medindo 2,0x5,0. 

5. O quantitativo de certificados teve como base de cálculo o número de professores 
participantes para a ações de formação em anos anteriores, distribuídos da seguinte 
maneira: 350 certificados por cada Encontro dos Professores de Educação Física, 
totalizando 700 certificados, correspondente aos dois Encontros, e 300 para o 
seminário final. 
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6. Justifica-se a formação desse lote, uma vez que o mesmo agrupa itens do mesmo 
segmento de mercado, proporcionando ganho de escala e consequentemente melhor 
preço para administração pública. Ressalta-se que se houver a divisão desse lote, alguns 
itens com custo muito baixo e com pequenas quantidades não se tornam interessante a 
ampla disputa, aumentando a possibilidade de fracasso do item de forma a prejudicar a 
licitação e consequentemente a viabilidade das ações desta Gerência. 

 

LOTE 11 - ARBITRAGEM – MODALIDADES COLETIVAS 

DESTINADO A AMPLA CONCORRÊNCIA 

Item 

  

Descrição 

  

Especificação UN QTD Valor Unitário Valor Total 

42 
Árbitro de 
basquetebol 

Profissional 
habilitado no 
serviço 
especializado de 
arbitragem com 
experiência em 
eventos 
estudantis, 
preferencialmente 
vinculado às 
Federações. O 
árbitro deverá 
apresentar 
documentos que 
comprovem a sua 
formação. Os 
árbitros devem 
levar os seguintes 
materiais 
necessários para a 
arbitragem: 
súmulas 
referentes à 
modalidade, 

árbitro 
por 
jogo 

1180 R$ 90,00 R$ 106.200,00 
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apitos, placares, 
cronômetros, 
bandeiras e 
cartões. 

43 
Árbitro de 
Futsal 

Profissional 
habilitado no 
serviço 
especializado de 
arbitragem com 
experiência em 
eventos 
estudantis, 
preferencialmente 
vinculado às 
Federações. O 
árbitro deverá 
apresentar 
documentos que 
comprovem a sua 
formação. Os 
árbitros devem 
levar os seguintes 
materiais 
necessários para a 
arbitragem: 
súmulas 
referentes à 
modalidade, 
apitos, placares, 
cronômetros, 
bandeiras e 
cartões. 

árbitro 
por 
jogo 

1500 R$ 90,00 R$ 135.000,00 

44 
Árbitro de 
Handebol 

Profissional 
habilitado no 
serviço 
especializado de 
arbitragem com 
experiência em 
eventos 

árbitro 
por 
jogo 

900 R$ 90,00 R$ 81.000,00 
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estudantis, 
preferencialmente 
vinculado às 
Federações. O 
árbitro deverá 
apresentar 
documentos que 
comprovem a sua 
formação. Os 
árbitros devem 
levar os seguintes 
materiais 
necessários para a 
arbitragem: 
súmulas 
referentes à 
modalidade, 
apitos, placares, 
cronômetros, 
bandeiras e 
cartões. 

45 
Árbitro de 
Voleibol 

Profissional 
habilitado no 
serviço 
especializado de 
arbitragem com 
experiência em 
eventos 
estudantis, 
preferencialmente 
vinculado às 
Federações. O 
árbitro deverá 
apresentar 
documentos que 
comprovem a sua 
formação. Os 
árbitros devem 
levar os seguintes 
materiais 

árbitro 
por 
jogo 

1380 R$ 90,00 R$ 124.200,00 
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necessários para a 
arbitragem: 
súmulas 
referentes à 
modalidade, 
apitos, placares, 
cronômetros, 
bandeiras e 
cartões. 

Total Lote 11 R$ 446.400,00 

Observações:  

1. A Unidade considerada para o lote 11 (ARBITRAGEM - MODALIDADES COLETIVAS) é 
01 (um) profissional/árbitro por jogo. Logo o valor unitário estimado tem como referência o 
valor a ser pago para cada árbitro que atuar no jogo; 

2. A quantidade de árbitros que irá atuar em cada partida (equipe de arbitragem) levará 
em consideração as regras oficiais de cada modalidade (basquete,futsal,handebol e 
voleibol) e o interesse da administração pública. 

3.  Todos os árbitros têm a mesma qualificação técnica e atuam em revezamento entre 
as funções de árbitro, mesário ou cronometrista, não havendo diferença entre o valor da 
arbitragem dentro da equipe. Deverá ser um profissional habilitado no serviço 
especializado de arbitragem com experiência em eventos estudantis, 
preferencialmente vinculado às Federações. A empresa contratada deverá apresentar ao 
executor do contrato, com antecedência mínima de 48h do inicio das competições 
na referida modalidade, os documentos que comprovem a qualificação dos referidos 
profissionais; 

4. A duração dos jogos para as modalidades coletivas será a seguinte: basquete (02 
tempos de 20 minutos cada), futsal (02 tempos de 20 minutos cada); handebol (02 tempos 
de 25 minutos cada) e voleibol (melhor de 3 sets de 25 pontos cada); 

5.  Em caso de WO (ausência de uma ou duas equipes), sem aviso prévio, o jogo será 
considerado realizado e pago; 

6.  Em caso de jogo cancelado, com antecedência mínima de 6 horas, o serviço não será 
executado e não será pago; 

7.  Os árbitros devem estar sempre devidamente uniformizados de acordo com as 
especificidades da modalidade; 

8.  A empresa deve fornecer todo material necessário para a arbitragem: súmulas, 
papeletas, cartões, placares, apitos, cronômetros e bandeiras. 
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9. Justifica-se a formação desse lote, uma vez que  agrupam itens do mesmo segmento 
de mercado, proporcionando ganho de escala e consequentemente melhor preço para 
administração pública.  

Memória de cálculo: 

 Árbitros de Basquetebol - A referência de cálculo para a arbitragem leva em 
consideração nº de jogos previstos x nº de árbitros da modalidade por jogo. 
608 (oitocentos) árbitros para os JEDF, sendo: 38 (trinta e oito) jogos x 02 (dois) gêneros x 
02 (duas) categorias de idade x nº (4) de árbitros da modalidade por jogo. Considera-se 
ainda para os JENDF, 192 (cento e noventa e dois) árbitros, distribuídos em 24 (vinte e 
quatro) jogos x 02 (dois) gêneros x 01 (uma) categoria de idade x nº (4) de árbitros da 
modalidade por jogo. Adiciona-se ainda 380 (trezentos e oitenta) árbitros para os 
INTERCIDs, sendo: 14 (quatorze) Coordenações Regionais de Ensino x nº de jogos previstos 
x 02 (dois) gêneros x 02 (duas) categorias de idade x nº de árbitros da modalidade por jogo.  

 Árbitros de Futsal - A referência de cálculo para a arbitragem leva em consideração nº 
de jogos previstos x nº de árbitros da modalidade por jogo. 456 (quatrocentos e cinquenta 
e seis) árbitros para os JEDF, sendo: 38 (trinta e oito) jogos x 02 (dois) gêneros x 02 (duas) 
categorias de idade x nº de árbitros da modalidade por jogo. Considera-se ainda para os 
JENDF, 144 (cento e quarenta e quatro) árbitros, distribuídos em 24 (vinte e quatro) jogos x 
02 (dois) gêneros x 01 (uma) categoria de idade x nº (3) de árbitros da modalidade por jogo. 
Adiciona-se ainda 900 (novecentos) árbitros para os INTERCIDs, sendo: 14 (quatorze) 
Coordenações Regionais de Ensino x nº de jogos previstos x 02 (dois) gêneros x 02 (duas) 
categorias de idade x nº de árbitros da modalidade por jogo.  

 Árbitros de Handebol - A referência de cálculo para a arbitragem leva em 
consideração nº de jogos previstos x nº de árbitros da modalidade por jogo. 
456 (quatrocentos e cinquenta e seis) árbitros para os JEDF, sendo: 38 (trinta e oito) jogos x 
02 (dois) gêneros x 02 (duas) categorias de idade x nº(3) de árbitros da modalidade por 
jogo. Considera-se ainda para os JENDF, 144 (cento e quarenta e quatro) árbitros, 
distribuídos em 24 (vinte e quatro) jogos x 02 (dois) gêneros x 01 (uma) categoria de idade x 
nº (3) de árbitros da modalidade por jogo. Adiciona-se ainda 300 (trezentos) árbitros para 
os INTERCIDs, sendo: 14 (quatorze) Coordenações Regionais de Ensino x nº de jogos 
previstos x 02 (dois) gêneros x 02 (duas) categorias de idade x nº de árbitros da modalidade 
por jogo. 

 Árbitros de Voleibol - A referência de cálculo para a arbitragem leva em consideração 
nº de jogos previstos x nº de árbitros da modalidade por jogo. 456 (quatrocentos e 
cinquenta e seis) árbitros para os JEDF, sendo: 38 (trinta e oito) jogos x 02 (dois) gêneros x 
02 (duas) categorias de idade x nº de árbitros da modalidade por jogo. Considera-se ainda 
para os JENDF, 144 (cento e quarenta e quatro) árbitros, distribuídos em 24 (vinte e quatro) 
jogos x 02 (dois) gêneros x 01 (uma) categoria de idade x nº (3) de árbitros da modalidade 
por jogo. Adiciona-se ainda 780 (setecentos e oitenta) árbitros para os INTERCIDs, sendo: 
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14 (quatorze) Coordenações Regionais de Ensino x nº de jogos previstos x 02 (dois) gêneros 
x 02 (duas) categorias de idade x nº de árbitros da modalidade por jogo. 

 

LOTE 12 - ARBITRAGEM – MODALIDADES INDIVIDUAIS 

DESTINADO A AMPLA CONCORRÊNCIA 

Item 

  

Descrição 

  

Especificidade UN QTD Valor Unitário Valor Total 

  46 
Vôlei de 
praia 

Profissional habilitado 
no serviço 
especializado de 
arbitragem com 
experiência em 
eventos estudantis, 
preferencialmente 
vinculado 
às Federações. O 
árbitro deverá 
apresentar 
documentos que 
comprovem a sua 
formação. Os árbitros 
devem levar os 
seguintes materiais 
necessários para a 
arbitragem: súmulas 
referentes à 
modalidade, apitos, 
placares, cronômetros, 
bandeiras e cartões. 

Diária: 8h 

Diária 60 R$100,00 R$ 6.000,00 

  47 
Árbitro de 
Atletismo 

Profissional habilitado 
no serviço 
especializado de 
arbitragem com 

Diária 305 R$ 273,33 R$ 83.365,65 
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experiência em 
eventos estudantis, 
preferencialmente 
vinculado 
às Federações. O 
árbitro deverá 
apresentar 
documentos que 
comprovem a sua 
formação. Os árbitros 
devem levar os 
seguintes materiais 
necessários para a 
arbitragem: súmulas 
referentes à 
modalidade, apitos, 
placares, cronômetros, 
bandeiras e cartões. 

Diária: 8h 

  48 
Árbitro de 
Badminton 

Profissional habilitado 
no serviço 
especializado de 
arbitragem com 
experiência em 
eventos estudantis, 
preferencialmente 
vinculado 
às Federações. O 
árbitro deverá 
apresentar 
documentos que 
comprovem a sua 
formação. Os árbitros 
devem levar os 
seguintes materiais 
necessários para a 
arbitragem: súmulas 
referentes à 
modalidade, apitos, 

Diária 36 R$ 280,00 R$ 10.080,00 
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placares, cronômetros, 
bandeiras e cartões. 

Diária: 8h 

  49 
Árbitro de 
Ciclismo 

Profissional habilitado 
no serviço 
especializado de 
arbitragem com 
experiência em 
eventos estudantis, 
preferencialmente 
vinculado 
às Federações. O 
árbitro deverá 
apresentar 
documentos que 
comprovem a sua 
formação. Os árbitros 
devem levar os 
seguintes materiais 
necessários para a 
arbitragem: súmulas 
referentes à 
modalidade, apitos, 
placares, cronômetros, 
bandeiras e cartões. 

Diária: 8h 

Diária 16 R$ 280,00 R$ 4.480,00 

  50 
Árbitro de 
Ginástica 
Rítmica 

Profissional habilitado 
no serviço 
especializado de 
arbitragem com 
experiência em 
eventos estudantis, 
preferencialmente 
vinculado 
às Federações. O 
árbitro deverá 
apresentar 
documentos que 

Diária 60 R$ 280,00 R$ 16.800,00 
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comprovem a sua 
formação. Os árbitros 
devem levar os 
seguintes materiais 
necessários para a 
arbitragem: súmulas 
referentes à 
modalidade, apitos, 
placares, cronômetros, 
bandeiras e cartões. 

Diária: 8h 

  51 
Árbitro de 
Ginástica 
Artística 

Profissional habilitado 
no serviço 
especializado de 
arbitragem com 
experiência em 
eventos estudantis, 
preferencialmente 
vinculado 
às Federações. O 
árbitro deverá 
apresentar 
documentos que 
comprovem a sua 
formação. Os árbitros 
devem levar os 
seguintes materiais 
necessários para a 
arbitragem: súmulas 
referentes à 
modalidade, apitos, 
placares, cronômetros, 
bandeiras e cartões. 

Diária: 8h 

Diária 20 R$ 295,00 R$ 5.900,00 

  52 
Árbitro de 
Judô 

Profissional habilitado 
no serviço 
especializado de 
arbitragem com 

Diária 110 R$ 280,00 R$ 30.800,00 
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experiência em 
eventos estudantis, 
preferencialmente 
vinculado 
às Federações. O 
árbitro deverá 
apresentar 
documentos que 
comprovem a sua 
formação. Os árbitros 
devem levar os 
seguintes materiais 
necessários para a 
arbitragem: súmulas 
referentes à 
modalidade, apitos, 
placares, cronômetros, 
bandeiras e cartões. 

Diária: 8h 

  53 
Árbitro de 
Luta 
Olímpica 

Profissional habilitado 
no serviço 
especializado de 
arbitragem com 
experiência em 
eventos estudantis, 
preferencialmente 
vinculado 
às Federações. O 
árbitro deverá 
apresentar 
documentos que 
comprovem a sua 
formação. Os árbitros 
devem levar os 
seguintes materiais 
necessários para a 
arbitragem: súmulas 
referentes à 
modalidade, apitos, 

Diária 20 R$ 280,00 R$ 5.600,00 
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placares, cronômetros, 
bandeiras e cartões. 

Diária: 8h 

 54 
Árbitro de 
Natação 

Profissional habilitado 
no serviço 
especializado de 
arbitragem com 
experiência em 
eventos estudantis, 
preferencialmente 
vinculado 
às Federações. O 
árbitro deverá 
apresentar 
documentos que 
comprovem a sua 
formação. Os árbitros 
devem levar os 
seguintes materiais 
necessários para a 
arbitragem: súmulas 
referentes à 
modalidade, apitos, 
placares, cronômetros, 
bandeiras e cartões. 

Diária: 8h 

Diária 120 R$ 280,00 R$ 33.600,00 

 55 
Árbitro de 
Tênis de 
mesa 

Profissional habilitado 
no serviço 
especializado de 
arbitragem com 
experiência em 
eventos estudantis, 
preferencialmente 
vinculado 
às Federações. O 
árbitro deverá 
apresentar 
documentos que 

Diária 46 R$ 248,89 R$ 11.448,94 
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comprovem a sua 
formação. Os árbitros 
devem levar os 
seguintes materiais 
necessários para a 
arbitragem: súmulas 
referentes à 
modalidade, apitos, 
placares, cronômetros, 
bandeiras e cartões. 

Diária: 8h 

 56 
Árbitro de 
Bocha 

Profissional habilitado 
no serviço 
especializado de 
arbitragem com 
experiência em 
eventos estudantis, 
preferencialmente 
vinculado 
às Federações. O 
árbitro deverá 
apresentar 
documentos que 
comprovem a sua 
formação. Os árbitros 
devem levar os 
seguintes materiais 
necessários para a 
arbitragem: súmulas 
referentes à 
modalidade, apitos, 
placares, cronômetros, 
bandeiras e cartões. 

Diária: 8h 

Diária 12 R$ 295,00 R$ 3.540,00 

 57 
Árbitro de 
Xadrez 

Profissional habilitado 
no serviço 
especializado de 
arbitragem com 

Diária 60 R$ 262,56 R$ 15.753,60 
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experiência em 
eventos estudantis, 
preferencialmente 
vinculado 
às Federações. O 
árbitro deverá 
apresentar 
documentos que 
comprovem a sua 
formação. Os árbitros 
devem levar os 
seguintes materiais 
necessários para a 
arbitragem: súmulas 
referentes à 
modalidade, apitos, 
placares, cronômetros, 
bandeiras e cartões. 

Diária: 8h 

TOTAL LOTE 12 
R$ 227.368,19 

  

Observações:  

1. A Unidade  considerada para o lote 12 (ARBITRAGEM - MODALIDADES INDIVIDUAIS) é 
a diária de 1 (um) árbitro. Logo o valor unitário estimado tem como referência o valor a ser 
pago pela diária trabalhada por cada árbitro ; 

2. A quantidade de árbitros que irão atuar em cada competição de modalidades 
individuais (Xadrez, Tênis de Mesa, Natação, Luta Olímpica, Vôlei de Praia, Judô, Ginástica 
Rítmica, Ginástica Artística, Ciclismo, Badminton ,Atletismo e Bocha) levará em 
consideração as regras oficiais de cada modalidade e o interesse da administração pública. 

3. Os árbitros deverão ser  habilitados no serviço especializado de arbitragem, com 
experiência em eventos estudantis, preferencialmente vinculado às Federações. A empresa 
contratada deverá apresentar ao executor do contrato, com antecedência mínima de 48h 
do inicio das competições na referida modalidade, os documentos que comprovem a 
qualificação dos referidos profissionais; 

4. Os árbitros devem estar sempre devidamente uniformizados de acordo com as 
especificidades da modalidade; 
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5. A empresa deve fornecer todo material necessário para a arbitragem: súmulas, 
papeletas, cartões, placares, apitos, cronômetros e bandeiras. 

6. Justifica-se a formação desses lotes, uma vez que  agrupam itens do mesmo 
segmento de mercado, proporcionando ganho de escala e consequentemente melhor 
preço para administração pública. Ressalta-se que se houver a divisão desse lote, alguns 
itens com custo muito baixo e com pequenas quantidades não se tornam interessante a 
ampla disputa, aumentando a possibilidade de fracasso do item de forma a prejudicar a 
licitação e consequentemente a viabilidade das ações desta Gerência. 

7.  Optou-se pela divisão em dois lotes dos serviços de arbitragem de forma a ampliar a 
competitividade, agrupando os itens de acordo como a forma da execução/ 
unidade (modalidades coletivas e modalidades individuais). 

Memória de cálculo: 

 Árbitros de Volei de Praia - A referência de cálculo para a arbitragem leva em 
consideração nº de equipes inscritas x nº de jogos previstos. 60 (sessenta) árbitros para os 
JEDF, sendo: em 4 (quatro) dias de competição x 05 (cinco) áreas de competição x nº (3) de 
árbitros em cada quadra.  

 Árbitros de Atletismo - A referência de cálculo para a arbitragem leva em 
consideração nº de dias de competição (2 dois) x nº de categorias (2 duas). 160 (cento e 
sessenta) árbitros para os JEDF, sendo: 02 (dois) dias x 02 (duas) categorias x nº de árbitros 
= 40 árbitros por dia. Adiciona-se 100 (cem) árbitros para os INTERCIDs, sendo: 02 (dois) 
dias x 02 (duas) categorias x nº de árbitros = 25 árbitros por dia. E ainda, 45 (quarenta e 
cinco) árbitros para os JEPDF, sendo: 03 (três) dias x 01 (uma) categoria x nº de árbitros = 
15 árbitros por dia. 

 Árbitros de Badminton - A referência de cálculo para a arbitragem leva em 
consideração nº de dias de competição (2 dois) x nº de categorias (2 duas). 32 (trinta e 
dois) árbitros para os JEDF, sendo: 02 (dois) dias x 02 (duas) categorias x nº de árbitros = 
08 árbitros por dia. Adiciona-se 04 (quatro) árbitros para os INTERCIDs, sendo: 01 (um) dia x 
02 (duas) categorias x nº de árbitros = 02 árbitros por dia. 

 Árbitros de Ciclismo - A referência de cálculo para a arbitragem leva em consideração 
nº de dias de competição (1 um) x nº de categorias (2 duas). 12 (doze) árbitros para os 
JEDF, sendo: 01 (um) dia x 02 (duas) categorias x nº de árbitros = 06 árbitros por dia. 
Adiciona-se 4 (quatro) árbitros para os INTERCIDs, sendo: 01 (um) dia de competição. 

 Árbitros de Ginástica Rítmica - A referência de cálculo para a arbitragem leva em 
consideração nº de dias de competição (1 um) x nº de categorias (2 
duas). 40 (quarenta) árbitros para os JEDF, sendo: 02 (dois) dias de competição x 02 (duas) 
categorias x nº (10) de árbitros = 40 árbitros. Adiciona-se 20 (vinte) árbitros para os 
INTERCIDs, sendo: 01 (um) dia x 02 (duas) categorias x nº (10) de árbitros. 
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 Árbitros de Ginástica Artística - A referência de cálculo para a arbitragem leva em 
consideração nº de dias de competição (1 um) x nº de categorias (2 duas). 
20 (vinte) árbitros para os INTERCIDs, sendo: 01 (um) dia x 02 (duas) categorias x nº de 
árbitros = 10 árbitros por dia.  

 Árbitros de Judô - A referência de cálculo para a arbitragem leva em consideração nº 
de dias de competição (1 um) x nº de categorias (2 duas). 70 (setenta) árbitros para os JEDF, 
sendo: 01 (um) dia x 02 (duas) categorias x nº de árbitros = 35 árbitros por dia. Adiciona-se 
40 (quarenta) árbitros para os JEPDF, sendo: 01 (um) dia x 02 (duas) categorias x nº de 
árbitros = 20 árbitros por dia. 

 Árbitros de Luta Olímpica - A referência de cálculo para a arbitragem leva em 
consideração nº de dias de competição (1 um) x nº de categorias (2 
duas). 12 (doze) árbitros para os JEDF, sendo: 01 (um) dia x 02 (duas) categorias x nº de 
árbitros = 06 árbitros por dia. Adiciona-se 08 (oito) árbitros para os JEPDF, sendo: 01 (um) 
dia x 02 (duas) categorias x nº de árbitros = 04 árbitros por dia. 

 Árbitros de Natação - A referência de cálculo para a arbitragem leva em consideração 
nº de dias de competição (2 dois) x nº de categorias (2 duas). 110 (cento e dez) árbitros 
para os JEDF, sendo: 02 (dois) dias x 02 (duas) categorias x nº de árbitros = 25 árbitros por 
dia. Adiciona-se 10 (dez) árbitros para os JEPDF, sendo: 01 (um) dia x 01 (uma) categoria x 
nº(10) de árbitros. 

 Árbitros de Tênis de Mesa - A referência de cálculo para a arbitragem leva em 
consideração nº de dias de competição (2 dois) x nº de categorias (2 
duas). 30 (trinta) árbitros para os JEDF, sendo: 01 (um) dia x 02 (duas) categorias x nº de 
árbitros = 15 árbitros por dia. Adiciona-se 16 (dezesseis) árbitros para os JEPDF, sendo: 
01 (um) dia x 01 (uma) categoria x nº de árbitros = 16 árbitros por dia. 

 Árbitros de Bocha - A referência de cálculo para a arbitragem leva em consideração 
nº de dias de competição (1 um) x nº de categorias 1 (uma). 12 (doze) árbitros para os 
JEPDF, sendo: 01 (um) dia x 01 (uma) categoria x nº de árbitros = 12 árbitros por dia. 

 Árbitros de Xadrez - A referência de cálculo para a arbitragem leva em consideração 
nº de dias de competição (2 dois) x nº de categorias (2 duas). 60 (sessenta) árbitros para os 
JEDF, sendo: 02 (dois) dias x 02 (duas) categorias x nº de árbitros = 15 árbitros por dia. 

1. Nas modalidades coletivas o serviço é realizado por árbitro por jogo (basquete, 
handebol, vôlei, futsal). Já nas modalidades individuais o serviço é realizado por árbitro 
por dia (Xadrez, tênis de mesa, Natação, Luta Olímpica, Vôlei de Praia, Judô, Ginástica 
Rítmica, Ciclismo, Badminton e Atletismo); 

2. Todos os árbitros têm a mesma qualificação técnica e atuam em revezamento entre 
as funções de árbitro, mesário ou cronometrista, não havendo diferença entre o valor 
da arbitragem dentro da equipe. Deverá ser um profissional habilitado no serviço 
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especializado de arbitragem com experiência em eventos estudantis, 
preferencialmente vinculado às Federações. A empresa contratada deverá apresentar 
ao executor do contrato, com antecedência mínima de 48h do inicio das competições 
na referida modalidade, os documentos que comprovem a qualificação dos referidos 
profissionais; 

5. Os árbitros devem estar sempre devidamente uniformizados de acordo com as 
especificidades da modalidade; 

6. A empresa deve fornecer todo material necessário para a arbitragem: súmulas, 
papeletas, cartões, placares, apitos, cronômetros e bandeiras. 

7. Justifica-se a formação desses lotes, uma vez que  agrupam itens do mesmo 
segmento de mercado, proporcionando ganho de escala e consequentemente melhor 
preço para administração pública. Ressalta-se que se houver a divisão desse lote, alguns 
itens com custo muito baixo e com pequenas quantidades não se tornam interessante a 
ampla disputa, aumentando a possibilidade de fracasso do item de forma a prejudicar a 
licitação e consequentemente a viabilidade das ações desta Gerência. 

8. Optou-se pela divisão em dois lotes dos serviços de arbitragem de forma a ampliar a 
competitividade, agrupando os itens de acordo como a forma da execução/ 
unidade (modalidades coletivas e modalidades individuais). 

LOTE 13 - SERVIÇOS DE SAÚDE 

DESTINADO, PREFERENCIALMENTE, ÀS MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE (EPP) e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

Item Descrição Especificação UN QTD Valor Unitário Valor Total 

58 Ambulância 

Serviço de UTE Móvel. 
Equipe composta por 01 
Motorista e 01 Socorrista. 
Diárias de 08 horas 

Diária 73 1.600,00 
R$ 
116.800,00 

TOTAL LOTE 09 
R$ 
116.800,00 

Observações: 

1. O quantitativo de diárias foi estimado de acordo com o número de dias de 
competições, 34 dias, em que o serviço será necessário, principalmente nas 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 

 

MINUTA EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 07/2019 - SUAG/SEE-DF 

 

 

 
 

competições das modalidades individuais e nas semi finais e finais dos jogos coletivos, 
que são 14 modalidades no geral, sendo 10 individuais e 04 coletivas, necessitando de 
40 diárias da ambulância. 

2. Para abertura serão utilizadas 02 (duas) ambulâncias conforme o número de 
participantes do evento, que normalmente fica em torno de 2000 pessoas, conforme 
edições anteriores. 

3. Para o Paralímpico, serão utilizadas 01 para cada modalidade, qual seja, atletismo, 
natação, bocha, futebol de 7, e 02 para o festival do Dia Paralímpico, que ocorre no mês 
de setembro, totalizando 06 diárias de ambulância.  

4. Intercid: A estimativa teve como base as competições dos anos anteriores, que 
considerou-se 11 diárias para os festivais das modalidades individuais e paralímpico e 
09 serão utilizadas paras as modalidades coletivas., totalizando 20 diárias. 

5. A base de cálculo teve como referência a quantidade do público participativo no 
evento da Ginástica nas Quadras em anos anteriores, qual seja, 1500 pessoas, 
necessitando de 05 diárias de ambulância.  

LOTE 14 - LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 

DESTINADO, PREFERENCIALMENTE, ÀS MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE (EPP) e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

Item Descrição Especificação UN QTD Valor Unitário Valor Total 

59 

Equipamento 
som/sonorização 
para eventos em 
locais abertos 
e/ou fechados 
para até 300 
participantes 
(com operador) 

DVD player, 
mesa de som 
amplificada 
com no mínimo 
16 canais, 
periféricos tipo: 
caixa de som, 
microfone com 
e sem fio, 
pedestais e 
demais 
equipamentos, 
bem como todo 
o cabeamento 
necessário para 

Diária 26 R$ 1.900,00 R$ 49.400,00 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 

 

MINUTA EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 07/2019 - SUAG/SEE-DF 

 

 

 
 

o perfeito 
funcionamento 
do sistema de 
sonorização, 
suficientes para 
atender o 
número de 
pessoas 
descrito no 
item. Diária de 
8h. 

60 

Sonorização 
completa para 
eventos 
desportivos em 
local aberto e/ou 
fechados com 
público superior 
a 1000 pessoas 
(com operador) 

A sonorização 
completa será 
composta de: 
01 mesa de som 
digital; 01 Rack 
de Main Power; 
01 Multi cabo 
de 36 vias; 20 
caixas de som 
LS 210; 16 Subs 
LS 218; 02 
Bumper; 04 
Talhas; 

04 Cintas; 02 
cintas de 
segurança; 01 
Rack contendo 
processador; 10 
Monitores; 01 
console; 01 
Rack de 
amplificação 
para Monitor; 
01 cabeação de 
acessórios; 01 
operador de 
áudio; 01 CD 
Player; 02 

Diária 6 R$ 4.900,00 R$ 29.400,00 
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Microfones sem 
fio; 12 
Microfones com 
fio; 05 Direct 
Box ativo e/ou 
passivo; 160m 
GRID BOX 
TRUSS (para 
sistema in Fly). 
A empresa 
deverá manter 
equipe técnica 
para todo o 
evento. 

61 
Serviço de 
filmagem e 
projeção 

Sistema de 
filmagem com 
mesa de edição 
e transmissão 
para telas de 
projeção, com 
04 câmeras em 
link sendo 03 
fixas e uma 
móvel.Diária 4h 

Diária 10 R$ 2.250,00 R$ 22.500,00 

62 
Serviço de 
filmagem com 
técnico 

Serviço de 
captação de 
áudio e vídeo 
com câmera DV 
e iluminação. 
No serviço 
deverá constar 
a entrega de 
mídia editada 
com o registro 
dos 
eventos.diária 
6h 

Diária 18 R$ 582,45 R$ 10.484,10 
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63 Tendas 
locação de 
tendas 06m x 
06m. 

Diária 30 R$ 475,00 R$ 14.250,00 

64 

Serviço de 
fotografia 
profissional 
digital com 
equipamento 
próprio 

Registro 
fotográfico dos 
eventos 
previstos com 
entrega de 
mídia com no 
mínimo 100 
fotografias de 
resolução 
mínima 300 
dpi.diaria 6h 

Diária 54 R$ 188,90 
R$ 10.200,60 

  

65 Cadeiras e mesas 

Locação, 
instalação e 
manutenção de 
uma mesa de 
polipropileno, 
com proteção 
ANTI- UV, 
comprimento 
70cm, altura 
70cm, largura 
70cm e 04 
cadeiras de 
polipropileno, 
com proteção 
ANTI-UV, com 
42cm de 
comprimento, 
altura 88cm e 
largura 40cm. 

Diária de 8h. 

Diária 580 R$ 13,00 R$ 7.540,00 

66 
Banheiros 
móveis 

Locação de 
banheiros 
químicos 

Diária 24 R$ 100,00 R$ 2.400,00 
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acompanhados 
de produtos de 
higiene 
necessários. 
Diária de 8h 

TOTAL LOTE 14 R$ 146.174,70 

Observação: 

1. O quantitativo estimado teve como base de cálculo a demanda de materiais 
necessários para a realização dos eventos (abertura, JEDF, INTERCID,JEPDF, formação, 
GINQ e festivais) de acordo com a especificidade das ações, quantidade de dias e o 
quantitativo de participantes previstos de anos anteriores, considerando os dias de 
competição das modalidades individuais e das rodadas finais das modalidades coletivas, 
na forma a saber: 

 Equipamento som/sonorização para eventos em locais abertos e/ou fechados para 
até 300 participantes para os JEDF: Ginástica Rítmica serão dois dias de competição 
necessitando 02 equipamentos de som, 04 dias de competição natação - 04 equipamentos 
de som, 02 dias de competição vôlei de praia - 02 sons e 02 dias de competição luta 
olímpica - 02 equipamentos), para a Formação serão necessários ( 02 para o Encontro dos 
Professores de Educação Física, o qual acontece duas vezes ao ano, 01 para seminário final 
dos professores e 01 para formação do currículo), para o Festival (02 para o dia Atleta 
Paralímpico, que ocorre em setembro, 01 para JEPDF, nas modalidades bocha, atletismo, 
natação, tênis de cadeira de rodas, 01 Festival Capoeira), INTERCID 01 equipamento para 
cada dia de competição ( 01 para judô, 01 Ginástica Artística, 01 ginástica rítmica, 01 
atletismo), GInQ ( serão utilizados para as oficinas, sendo 02 em cada semestre - 
totalizando 04) perfazendo um total geral de 26 diárias. 

 Para a Sonorização completa para eventos desportivos em local aberto e/ou fechados 
com público superior a 1000 pessoas, serão distribuídos da seguinte forma: GINQ - serão 04 
para eventos regionalizados, priorizando as CRE's com mais atendimento, 02 para abertura 
dos JEDF, tendo em vista um público em torno de 2000 pessoas. 

 Serviço de filmagem e projeção distribuídos da seguinte forma: Abertura 02 
equipamentos, tendo em vista o número de público de anos anteriores, em torno de 2000 
pessoas, e para o campeonato de xadrez, o qual ocorre em quatro dias, serão utilizados as 
04 diárias, para o INTERCID - 01 para modalidade luta e 01 para o Paralímpico, e 02 para 
Formação, sendo um para o Encontro dos Professores e o outro para Seminário final dos 
professores. 
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 Serviço de filmagem com técnico: JEDF (02 para ginástica rítmica, tendo em vista os 
dois dias de competição, 04 para os dias das  finais das quatro coletivas), INTERCID ( 01 
para ginástica rítmica e 01 para artísitca) JEPDF ( 01 para o dia do atleta paralímpico e 01 
para o festival JEPDF - bocha, natação e atretismo), FORMAÇÂO ( 01 para o Encontro dos 
Professores e 01 para o Seminário Final), GInQ ( 01 para o Evento da Ginástica e 01 para 
Oficina), FESTIVAL (01 para o festival de capoeira, 03 para os regionalizados), perfazendo 
um total de 18 diárias. 

 Tendas: Serão utilizados 08 diárias da tenda para os quatro dias de competição de 
atletismo, sendo 02 para cada dia, e 02 diárias de tenda para a competição do ciclismo, que 
ocorre em um único dia, totalizando 10 diárias. 

 Serviço de fotografia profissional digital com equipamento própria: serão distribuídos 
nos seguintes eventos: Abertura - 02 diárias, tendo em vista o público estimado, em torno 
de 2000 pessoas, JEDF: 02 diárias para a GR, tendo em vista os dois dias de competição, 04 
diárias para o atletismo em virtude dos quatro dias de competição, natação a mesma coisa 
- 04 diárias, 01 para o dia da competição do ciclismo, 02 para os dias de competição do 
vôlei de praia, 02 para os dias de competição do badminton, 02 para a luta olímpica que 
também acontecem em dois dias de competição, 02 para o judô, 04 para o xadrez, que 
acontecerá em quatro dias de competição e para finalizar 02 de tênis de mesa, as 15 diárias 
restantes serão distribuídas nas semi finais e finais das modalidades coletivas. JEPDF: serão 
05 diárias distribuídas nos dias das competições das modalidades, atletismo, natação, 
bocha, Futebol de 7, Tênis de cadeira de rodas. FORMAÇÃO: 02 para o Encontro dos 
Professores de Educação Física que acontece em dois momentos ao longo do ano letivo e 
01 para o seminário final dos respectivos professores. GInQ: 01 para o evento da Ginástica 
que ocorre uma vez ao ano e 01 para registrar a Oficina pedagógica voltada para a 
Ginástica. FESTIVAL: 01 para o dia do Atleta Paralímpico que acontece em setembro e 01 
para o festival de capoeira que ocorre no segundo semestre, , perfazendo um total 
54 diárias. 

 Cadeiras e mesas: Tendo em vista o número de participantes nas edições anteriores 
nas modalidades individuais, em torno de 1000 estudantes atletas, bem como as 
especificidades de algumas dessas modalidades, como xadrez, ginástica rítmica, judô, luta 
olímpica, ciclismo, e paralímpico, faz-se necessário a utilização de mesas e cadeiras para 
realização das competições, na proporção a saber: JEDF: 400 conjuntos de mesas e cadeiras 
para a modalidades xadrez nos quatro dias de competição, 20 conjuntos para ginástica para 
os dois dias de competição, 20 para os dois dias da competição do judô, 10 para a 
competição de ciclismo e 10 para os jogos escolares paralímpicos, 20 para luta olímpica e 
20 para a competição de atletismo que será realizada em quatro dias. INTERCID serão 
distribuídos 80 conjuntos de cadeiras e mesas, sendo 20 para competição da ginástica 
rítmica, 20 para artística, 20 para o xadrez, 10 para o judô e 10 para as competições 
paralímpicas. 
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 Banheiros Químicos: JEDF serão distribuídos 04 banheiros químicos para a 
competição de ciclismo e 04 para os dois dias de competição de luta olímpica. Para o 
INTERCID serão utilizados 04 banheiros químicos para a competição de ciclismo e 02 para a 
de atletismo. 

2. Justifica-se a formação desse lote, uma vez que o mesmo agrupa itens do mesmo 
segmento de mercado, proporcionando ganho de escala e consequentemente melhor 
preço para administração pública. Ressalta-se que se houver a divisão desse lote, alguns 
itens com custo muito baixo e com pequenas quantidades não se tornam interessante a 
ampla disputa, aumentando a possibilidade de fracasso do item de forma a prejudicar a 
licitação e consequentemente a viabilidade das ações desta Gerência. 

VALORES TOTAIS POR LOTE 

                  LOTE                                            VALOR TOTAL 

01 R$ 498.569,30 

02 R$ 645.637,50 

03 R$ 325.336,30 

04 (Preferencialmente ME,EPP e MI) R$ 142.371,88 

05 ( Exclusivamente ME,EPP e MI) R$ 35.100,00 

06 R$ 381.600,00 

07 (Preferencialmente ME,EPP e MI) R$ 160.650,00 

08 ( Exclusivamente ME,EPP e MI) R$ 65.850,00 

09 ( Exclusivamente ME,EPP e MI) R$ 33.204,98 

10 ( Exclusivamente ME,EPP e MI) R$ 18.910,00 

11 R$ 446.400,00 

12 R$ 227.368,19 

13 ((Preferencialmente ME,EPP e MI) R$ 116.800,00 

14 (Preferencialmente ME,EPP e MI) R$ 146.174,70 

VALOR TOTAL PARA PRETENSA 
CONTRATAÇÃO 

R$ 3.243.972,85 

LEGENDA : 

ME - MICROEMPRESAS  

EPP - EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) 

MI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
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4. DO CONTRATO 

O prazo de vigência do Contrato é de 18 (dezoito) meses a contar da data 
de sua assinatura. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1.Executar todos os serviços de acordo com as especificações constantes 
deste instrumento, não se admitindo quaisquer modificações sem prévia autorização da 
fiscalização do Contratante. 

5.2.Manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Edital. 

5.3.Providenciar o transporte do pessoal e dos materiais necessários à 
execução dos serviços até o local de trabalho. 

5.4.Instruir seus empregados e prepostos a se adequarem às normas 
disciplinares, regimentais e de segurança da Contratante sem, contudo, manter 
qualquer vínculo empregatício com a mesma. 

5.5.Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente a 
pessoas ou a bens, nas dependências da Contratante ou fora dela, quando tenham sido 
causados por seus empregados durante a execução dos serviços ou em razão deles. 

5.6.Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, 
demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de 
qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham 
a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento deste Instrumento. 

5.7.Manter em dia todos os encargos e obrigações previstas na legislação 
social, trabalhista e previdenciária em vigor, fazendo a comprovação, a qualquer tempo, 
quando solicitado pela Contratante. 

5.8.Manter sigilo a respeito das informações e quaisquer outros assuntos 
ligados a documentos e seus conteúdos, que porventura cheguem ao seu conhecimento 
por força da execução dos serviços. 

5.9.Arcar com todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, 
tais como salários, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, seguros, taxas, 
impostos e contribuições, indenizações, transporte, alimentação, uniformes e outras 
que porventura venham a ser criadas ou exigidas por lei. 
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5.10.Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, 
com o mínimo de transtorno para a Contratante, devendo, para tanto programar seus 
serviços junto com a fiscalização. 

5.11.Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as Normas de 
segurança, prevenção de acidentes e incêndios no desempenho de cada etapa das 
funções específicas. 

5.12.Acatar todas as exigências do Contratante, sujeitando-se à ampla e 
irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às 
reclamações formuladas e corrigindo possíveis falhas. 

5.13.Registrar todas as solicitações feitas pela Contratante para 
acompanhamento e controle de execução dos serviços na forma estabelecida neste 
Termo de Referência. 

5.14.Manter seu pessoal identificado por crachá e uniforme quando em 
trabalho, bem como substituir em prazo que não comprometa a realização dos eventos, 
mediante solicitação, qualquer empregado ou preposto cuja conduta seja julgada 
inconveniente pela fiscalização da Contratante. 

5.15.Levar, imediatamente, ao conhecimento da fiscalização da 
Contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução 
dos serviços, para adoção de medidas cabíveis e comunicar, por escrito e de forma 
detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer. 

5.16.Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no 
todo ou em parte, os serviços, peças ou materiais, em que se verificarem imperfeições, 
vícios, defeitos ou incorreções, onde seja constatada imperícia por parte da Contratada. 

5.17.Executar, em outro horário, os serviços que não possam ser realizados 
durante o expediente normal, de preferência aos sábados, domingos ou feriados; os 
serviços realizados nestes dias, não acarretarão ônus adicionais para o Contratante. 

5.18.Garantir que a execução de todos os trabalhos será por mão-de-obra 
qualificada, devendo a Contratada estar ciente, das normas técnicas correspondentes a 
cada serviço constante da especificação. 

5.19.Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos 
empregados quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias 
lhes assegurem. 
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5.20.Responder exclusivamente por toda e qualquer movimentação de 
equipamentos e materiais, seja a partir dos locais onde os trabalhos estejam sendo 
executados, seja de estabelecimentos próprios ou de terceiros, acobertando-a por nota 
fiscal específica, conforme determinações legais vigentes, bem como pelo ônus 
resultante de infração cometida e seu integral cumprimento e recolhimento no prazo 
legal. 

5.21.Todo o equipamento deverá ser entregue, instalado e testado. A 
empresa deverá estar com os equipamentos em pleno funcionamento 02 (duas) hora 
antes do inicio do evento. E deverão ser recolhidos ao final de cada evento, sem ônus 
adicional para a administração. 

5.22.Designar um representante da Contratada que ficará totalmente 
responsável pelas atividades da SEEDF. 

5.23. Providenciar, quando necessário, a substituição de qualquer item 
contratado que venha a apresentar algum defeito. 

5.24. Manter técnicos capacitados e qualificados para o suporte técnico da 
infraestrutura contratada. 

5.25. Cumprir todas as orientações da Contratante, para o fiel 
cumprimento do Contrato; 

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

5.27. Dar garantia nos serviços prestados, devendo refazê-los 
imediatamente após constatação por parte da Contratante, sob pena de aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1.Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa 
desempenhar seus serviços, dentro do que está estabelecido neste Termo de 
Referência e na legislação em vigor. 

6.2.Transmitir, por escrito, todas as ordens de serviços ou comunicações 
entre a Contratada a fim de que produza efeitos. 

6.3.Fornecer as orientações necessárias para a correta execução dos 
serviços. 
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6.4.Exercer a fiscalização e a supervisão dos serviços prestados, por 
servidores designados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer 
serviço ou produto, que não esteja de acordo com as condições e exigências 
especificadas. 

6.5.Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no 
cumprimento do Contrato. 

6.6.Efetuar os pagamentos devidos à Contratada na forma convencionada 
após a execução dos serviços e emissão da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is). 

7. DO PRAZO DE ENTREGA 

A entrega dos materiais dar-se-á no prazo máximo de 30 dias após o 
recebimento da ordem de serviço. A Contratante designará, formalmente, o servidor 
responsável pelo recebimento dos materiais, por meio de termo circunstanciado que 
comprove a adequação do objeto aos termos deste Termo de Referência e pela 
atestação provisória e/ou definitiva dos mesmos em até 30 dias consecutivos. 

8. DA GARANTIA 

8.1. A(s) empresa(s) contratada(s) deverá(ão) fornecer períodos de 
garantia conforme especificações registradas nos lotes supramencionados para os 
equipamentos deste Termo de Referência, contados a partir da data da entrega 
definitiva; 

8.2.  A Contratada deverá fornecer, para todos os itens constantes dos 
lotes, a garantia de fábrica, não podendo ser inferior ao da Lei nº. 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor); 

8.3.  O início do período de garantia dar-se-á na data do recebimento 
definitivo dos materiais; 

8.4.  No caso da substituição, esta deverá ser realizada pela Contratada no 
local original da entrega do objeto que apresentar defeito técnico. Em caso de reparo, 
este deverá ser previamente autorizado pelo executor, que observará o prazo máximo 
de 30 (trinta) dias para a devolução do bem retirado para reparação; 

8.5  Cabe à Contratada o ônus da prova da origem do defeito do objeto. 

9. DA RESERVA DE COTA DE 25% ÀS MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
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9.1 São entendidas como preferenciais, as microempresas, empresas de 
pequeno porte e microempreendedores individuais, nos exatos termos do que dispõem 
o art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas 
atualizações. Sendo assim, do objeto licitado, reservar-se-á cota de até 25% do valor 
estimado, para participação EXCLUSIVA/PREFERENCIALMENTE de Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, na forma do art. 2º, inciso III do Decreto Distrital nº 
35.592/2014 e dos artigos da Lei nº 4.611/2011, em especial os art. 23 e 26, conforme 
especificado neste Termo de Referência. 

9.2 A participação é preferencial às microempresas, empresas de pequeno 
porte e microempreendedores individuais nos lotes 4, 7, 13 e 14; 

9.3 A participação é exclusiva às microempresas, empresas de pequeno 
porte e microempreendedores individuais nos lotes 5, 8, 9 e 10. 

9.4 As demais previsões são aquelas previstas no instrumento 
convocatório." 

10. DO JULGAMENTO 

O julgamento da licitação deverá ser procedido por meio da obtenção do 
menor preço global por lote, atendidas todas as condições estabelecidas no edital e no 
presente Termo de Referência. 

11. DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado de acordo com as Normas de Execução 
Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante apresentação da nota 
fiscal/fatura de serviços, devidamente atestada pelo Executor do Contrato. 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste Termo de Referência ocorrerão por conta 
das seguintes dotações orçamentárias: 

- Dotação Orçamentária do Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal - 
FAE, fonte 125/325 referente ao repasse do Ministério do Esporte para as secretarias de 
esporte conforme previsto na LEI Nº 9.616, de 24 de março de 1998 e LEI 13.756, de 12 
de dezembro de 2018, cuja descentralização de créditos orçamentários - programa de 
trabalho 27.812.6206.2024.5832 – APOIO AO DESPORTO E LAZER EDUCACIONAL 
OLÍMPICO E PARALÍMPICO - DISTRITO FEDERAL – Distrito Federal - são para custear 
esporte educacional; 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 

 

MINUTA EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 07/2019 - SUAG/SEE-DF 

 

 

 
 

- Dotação Orçamentária da Secretaria de Educação do Distrito Federal - 
Programa de Trabalho 12.361.6221.2160.0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA - REDE PÚBLICA - SE - DISTRITO FEDERAL- OCA. 

13. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

13.1 - O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação, 
designará, se for o caso, 02 (dois) executores para o Contrato, sendo 01 (um) titular e 
01 (um) suplente, em ato a ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, 
que desempenharão as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária 
Financeira e Contábil, no Decreto 32.598/2010 e na Portaria nº 42, de 25 de fevereiro 
de 2013, bem como nas demais legislações correlatas. 

13.2- A fiscalização da contratação será exercida por um representante da 
Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 
do contrato, e de tudo dará ciência à Administração; 
13.2.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução do contrato; 

13.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

13.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 
dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis.  

14. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Apresentar: 

 No mínimo 01 (um) atestado de Capacidade Técnica, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a empresa licitante 
prestado ou que esteja prestando, a contento, serviços equivalentes ao objeto deste Termo 
de Referência; 

 No mínimo 01 (um) atestado de capacidade Técnica, também 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o perfeito 
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cumprimento das obrigações quanto aos bens da mesma natureza das que constituem o 
objeto desse respectivo Termo. 

15. DAS PENALIDADES 

Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente 
Termo de Referência, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto nº 
26.851, de 30 de maio de 2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 103, 
de 31 de maio de 2006, págs. 05 a 07 (e suas alterações posteriores), que regula a 
aplicação de sanções 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). 

16. DO FORO 

Fica eleito o foro da Justiça do Distrito Federal para dirimir as dúvidas não 
solucionadas administrativamente, oriundas do cumprimento das obrigações 
estabelecidas. 
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ANEXO II do edital 

 
 MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 
 
 À 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SBN QUADRA 02  BLOCO C – EDIFICIO PHENICIA SALA 101 – SEDE I 
 
 

Apresentamos proposta de acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos 

no Pregão Eletrônico nº ____/201__, dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente. 

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus 

respectivos Anexos. 

Nossa cotação para execução dos serviços, em conformidade com a Planilha de Preços 

(conforme o caso) constante do Termo de Referência/Projeto Básico é de R$ _______,____ 

(___________________________) para 12 (doze) meses.  

 

Descrição QT/Ud Qt 

QT para 
adesão 

(que não 
poderá 

exceder, 
na 

totalidade, 
ao 

quíntuplo 
do 

quantitativ
o previsto) 

Valor 
Unitári

o 
(R$) 

Valor  
Total 
(R$) 

Valor  
Total 
 para  

Adesão 
(R$) 

2 3 4 5 6 7=6x4 8=6x5 

       

       

       

       

       

VALOR TOTAL REGISTRADO   

Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

abertura da licitação.   

O prazo para inicio do serviço oferecido será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 

da data da assinatura do contrato. 

Declaramos ainda, que computamos todos os custos necessários para o atendimento do 
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objeto desta licitação, tais como: quantidade de pessoal alocado na execução do contrato, materiais, 

equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, transporte, 

garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados. 

Seguem anexas as especificações detalhadas dos serviços a serem prestados, bem como 

as Planilhas de Custos devidamente adequadas ao valor negociado, de acordo com o disposto no Termo de 

Referência/Projeto Básico, Anexo I do Edital. (conforme o caso) 

_____________________________ 

Assinatura e Identificação do Representante legal da Licitante 
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ANEXO III do edital 

 

 
MODELO  

 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGAR MENOR 

 
 
 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o n
o
 ______________________, sediada no endereço ____________________________, 

telefone/fax n
o
 ______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ 

_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n
o
 

______________ e do CPF n
o
 _____________________, 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 IV do edital 

 

M O D E L O  

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL 

 

 

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o n
o
 ______________________, sediada no endereço ____________________________, 

telefone/fax n
o
 ______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ 

_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n
o
 

______________ e do CPF n
o
 _____________________, DECLARA que a empresa que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 

convocatório, nos termos do Decreto Federal n
o
 5.450/2005, adotado no âmbito do DF por meio do Decreto n

o
 

25.966/2005. 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____. 

 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 

Cargo 
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ANEXO V do edital 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: __/201_ 

 

PROCESSO Nº: 00080-00048505/2018-02  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº:       /2019 

VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preço proveniente deste Pregão será de 12 (doze) meses 

contados da publicação do seu extrato no Diário Oficial, tendo início e vencimento em dia de expediente, 

devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 

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 SBN QUADRA 02  BLOCO C – EDIFICIO PHENICIA SALA 

101 – SEDE I, Brasília/DF, Fone(s) 0xx(61) 3901-2319, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.676/0001-07, 

representado pelo ORDENADOR DE DESPESA Sra. _______________________ 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 00080-

00048505/2018-02 , que está sintetizado no quadro abaixo 

 

PROCESSO Nº _____________________ PREGÃO ELETRÔNICO nº __/201 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº      /2019 

EMPRESA:  CNPJ:  

INSCRIÇÃO:  BANCO:  AGÊNCIA:  CONTA:  

TELEFONE:  ENDEREÇO:  

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=7859643&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011534&infra_hash=02cfdb4de5d91227258409e1f0fcde6f50e5ed595587ee85a31b9af50e2cc8aa
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=7859643&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011534&infra_hash=02cfdb4de5d91227258409e1f0fcde6f50e5ed595587ee85a31b9af50e2cc8aa
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=7859643&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011534&infra_hash=02cfdb4de5d91227258409e1f0fcde6f50e5ed595587ee85a31b9af50e2cc8aa
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PRESIDENTE:  RG:  CPF:  

1º LUGAR 

 
 

LOTE ÚNICO 

Item Descrição do Item QTD 
Valor 
Unitário 
MENSAL 

Valor Total 
MENSAL 

Valor Total 
ANUAL 

1   R$      R$ R$ 

VALOR TOTAL GERAL R$                      

 

1.2. 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. 

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata de Registro de Preço proveniente deste Pregão será de 

12 (doze) meses contados da publicação do seu extrato no Diário Oficial, tendo início e vencimento em dia de 

expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

CLÁUSULA III - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente Ata caberá à SEDF. 

CLÁUSULA IV – DA ADESÃO À ATA 

4.1. Nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Distrital nº 39.103/2018, esta Ata de registro de preços, 

durante sua vigência, desde que devidamente justificada, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 

da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência da SEDF (órgão 

gerenciador), em que é assegurada a preferência das adesões aos órgãos e entidades do Governo do Distrito 

Federal. 

4.2. As aquisições e/ou contratações adicionais a que se refere esta cláusula não poderão exceder, por órgão 

ou entidade, a 100% (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. 

4.3. O órgão gerenciador (SEDF) 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. 

4.4. Após a autorização do órgão gerenciador (SEDF), o órgão não-participante deverá efetivar a contratação 

solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

4.5. Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão 
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gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não-participantes que venham a 

aderir. 

CLÁUSULA V – DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONSUMO.  

5.1. O (s) preço (s) ofertado (s), especificação (ões) e consumo (s) médio (s) semestral (is), marca (s) do (s) 

produto (s), empresa (s) e representante (s) legal (is), encontram-se enunciados na presente ata.  

CLÁUSULA VI - DO RECEBIMENTO/ENTREGA/GARANTIA  

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

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

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

6.1.2. Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento; 

6.1.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 
do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela 
lei ou pelo contrato; 

6.1.4. Se a licitante vencedora deixar de disponibilizar o serviço dentro do prazo estabelecido sem 
justificativa por escrito e aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas neste Edital; 

6.1.5. A Contratante poderá a seu exclusivo critério, por conveniência administrativa, dispensar o 
recebimento provisório dos serviços e produtos, nos termos do artigo 74, inciso II, da Lei 8.666/93. 

6.2 – DA ENTREGA 

6.2.1. A entrega dos materiais dar-se-á no prazo máximo de 30 dias após o recebimento da ordem de 
serviço. A Contratante designará, formalmente, o servidor responsável pelo recebimento dos materiais, por 
meio de termo circunstanciado que comprove a adequação do objeto aos termos deste Termo de Referência 
e pela atestação provisória e/ou definitiva dos mesmos em até 30 dias consecutivos. 

6.3 DA GARANTIA 

6.3.1. A(s) empresa(s) contratada(s) deverá(ão) fornecer períodos de garantia conforme especificações 
registradas nos lotes supramencionados para os equipamentos deste Termo de Referência, contados a 
partir da data da entrega definitiva; 

6.3.2.  A Contratada deverá fornecer, para todos os itens constantes dos lotes, a garantia de fábrica, não 
podendo ser inferior ao da Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor); 

6.3.3.  O início do período de garantia dar-se-á na data do recebimento definitivo dos materiais; 

6.3.4.  No caso da substituição, esta deverá ser realizada pela Contratada no local original da entrega do 
objeto que apresentar defeito técnico. Em caso de reparo, este deverá ser previamente autorizado pelo 
executor, que observará o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a devolução do bem retirado para 
reparação; 

6.3.5  Cabe à Contratada o ônus da prova da origem do defeito do objeto. 

CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO  

7.1. O pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco de Brasília – BRB, até o 30º (trigésimo) dia 

a contar da data em que for atestado o fornecimento definitivo pela Unidade requisitante mediante 
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apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota fiscal-fatura, ou após a sua representação, sanadas 

as irregularidades constatadas.  

7.2. Para efeito de pagamento, a SEDF consultará os sítios oficiais dos órgãos e entidades emissores das 

certidões a seguir relacionadas, para a verificação da regularidade fiscal da Contratada:  

a) Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto Federal nº 8.302/2014); 

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF 

– Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);  

c) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;  

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).  

e) Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal. 

7.2.1. Também poderão ser aceitas certidões positivas com efeitos de negativa para os 

documentos fiscais acima. 

7.2.2. 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.  

7.3. 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).  

7.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:  

7.4.1. A multa será descontada da garantia do respectivo contratado e se o valor da multa for 

superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença a qual 

será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, 

cobrada judicialmente;  

7.5. 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 nº 32.767 de 

17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág. 3, de 18/02/2011.  

18.5.1. Ficam excluídas desta regra: 

a) os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública 

federal;  
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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;  

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. 

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. Por ocasião da celebração do contrato, a critério da Administração, poderá ser exigido da licitante a 

prestação de uma das seguintes garantias estabelecidas no Edital:  

I – caução em dinheiro, ou em títulos da divida pública;  

II – seguro-garantia; ou, 

III – fiança bancária.  

8.2.1. A garantia será de 2% (dois por cento) do valor do contrato (Lei nº 8.666/93, art. 56, § 2º). 

8.2.2. 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, sendo 

indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil. 

8.2.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante detentora da Ata será liberada mediante pedido por 

escrito. 

8.2.3.1.  Somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente;  

8.2.3.2.  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;  

8.2.3.3. Ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências 

administrativas e/ou judiciais;  

8.2.4. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital e nesta Ata de Registro de Preços, a não prestação 

da garantia exigida será considerada recusa injustificada em assinar o contrato, implicando na imediata 

anulação da Nota de Empenho emitida.  

8.3. Poderá ser dispensado o contrato de fornecimento, nos termos do § 4º, art. 62 da Lei nº 8.666/93, e 

facultada a sua substituição por instrumento equivalente nos casos de compra com entrega imediata e integral 

dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.  
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8.4. Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo III, da 

Lei Federal nº 8.666/93, com suas respectivas alterações posteriores, no que couber.  

8.5. A empresa deverá manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação durante toda a 

execução do contrato. 

CLÁUSULA IX – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

9.1. Cada contratação deverá ser efetuada mediante autorização da SEDF.  

9.2. 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. 

9.3. 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 

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 X – DAS PENALIDADES  

10.1. 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. 

10.1.1. 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.  

CLÁUSULA XI – REVISÃO DE PREÇOS 

11.1. Não cabe reajuste de preços em sentido estrito nesta Ata de Registro de Preços. 

11.1.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata 

promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea 

“d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

11.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado 

no mercado o órgão gerenciador deverá:  

11.1.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado;  

11.1.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e  
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11.1.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  

11.1.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

11.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando 

a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 

fornecimento; e  

11.1.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  

11.1.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

11.2. É vedado efetuar acréscimos aos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o que 

consta do § 1º do art. 65 da Lei 8.666/1993. 

CLÁUSULA XII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

12.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido/executado pela Unidade requisitante consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada, e demais normas pertinentes.  

12.1.1. A Unidade Administrativa deverá criar comissão para recebimento de material com valor superior ao 

limite estabelecido no art. 23, conforme determinado pelo § 8º do art. 15 do diploma legal mencionado.  

12.2. A Unidade administrativa requisitante reserva-se o direito de proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, à 

inspeção de qualidade nos produtos e recusá-los, integralmente ou em parte, se estiver em desacordo com as 

especificações do objeto licitado.  

12.3. Não serão aceitos materiais recondicionados ou remanufaturados sob qualquer forma;  

CLÁUSULA XIII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:  

13.1.1. Pela SEDF, mediante comunicação da Unidade requisitante, quando:  

13.1.2. A (s) detentora (s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;  

13.1.3. A (s) detentora (s) não retira (em) a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido e a Unidade requisitante não aceitar sua (s) justificativa (s);  

13.1.4. A (s) detentora (s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento 

de registro de preços, em algumas hipóteses previstas no art. 78, inciso I a XII e XVII, da Lei Federal nº 

8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;  

13.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de 

registro;  

13.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e o detentor da Ata não 

aceitar reduzi-los;  

13.1.7. A(s) detentora(s) sofre(em) qualquer das sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da 

Lei 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e demais normas pertinentes. 
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13.1.8. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado, e justificado pela Administração.  

13.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de 

cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV e 

XVI, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores. 

13.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento do registro dos preços deverá ser dirigida à SEDF, 

facultada a ela a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.  

13.3. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços ou desta ata, a detentora dos preços registrados será 

comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo que tiver 

dado origem ao registro de preços.  

13.3.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita 

por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se 

cancelado o preço registrado a partir da última publicação.  

13.3.2 Fica estabelecido que as detentoras dos preços registrados deverão comunicar imediatamente à SEDF 

qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 

correspondência.  

CLÁUSULA XIV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO  

14.1. As aquisições/contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão solicitadas pelas 

diversas Unidades Gestoras do Governo do Distrito Federal e autorizadas, caso a caso, pela SEDF, sendo 

posteriormente devolvidas ao Órgão para respectiva emissão da correspondente Nota de Empenho.  

14.2. O quantitativo decorrente das adesões a esta Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que venham a aderir, conforme 

disposição do art. 22, § 4º do Decreto Distrital 39.103/2018. 

14.3. As aquisições e/ou contratações decorrentes do item 14.2 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

100% (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. 

CLÁUSULA XV – DAS ALTERAÇÕES  

15.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 

aditivo à presente Ata de Registro de Preços.  

CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão nº __/201_ e seus anexos, as propostas com preços, especificação, 

consumo médio semestral, por item.  

16.2. 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. 
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16.3. 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). 

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. 

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 VI do edital 
 MINUTAS DE CONTRATO  

TERMO PADRÃO nº 01/2012 ou 04/2002 (conforme o caso) 
TERMO PADRÃO 01/2002 

Contrato de Prestação de Serviços nº ___/___ - _____, nos 
termos do Padrão nº 01/2002. 

Processo nº __________________. 

Cláusula Primeira – Das Partes 

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

Cláusula Segunda – Do Procedimento 

2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº  ______ (fls. 
______), da Proposta de fls. ______ e da Lei nº 8.666/93, da Lei 10.520/2002 e do Decreto Federal 
5.450/2005. 

Cláusula Terceira – Do Objeto 

3.1. O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de contratação de bens e serviços, 
necessários ao desenvolvimento das ações pedagógicas relacionadas à Educação Física e ao Desporto 
Escolar no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, de acordo com as 
especificações, quantidades e condições constantes deste instrumento e seus anexos., consoante 
especifica o Edital de _________ nº __________ (fls. ____) e a Proposta de fls. ______, que passam a 
integrar o presente Termo. 

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

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução 

4.1. O Contrato será executado de forma _____, sob o regime de ______, segundo o 
disposto nos arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93. 

Cláusula Quinta – Do Valor 

5.1. O valor total do contrato é de ______(_______), procedente do Orçamento do Distrito 
Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. 

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

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

7.2.1. Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto Federal nº 6.106/2007);  

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

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

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

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

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

7.4. Do reajuste 

7.4.1. Para o caso de serviços não contínuos, o critério de reajuste, quando couber, deverá retratar a 
variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, que 
reflitam a variação dos insumos utilizados, desde a data prevista para apresentação da proposta, até a 
data do adimplemento de cada parcela.  

7.4.1.1. A variação de preços para efeito de reajuste anual será medida por índice adequado, 
legalmente criado e relacionado ao objeto do certame, ou na falta de previsão específica, 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, devendo a contratada para tanto, 
apresentar Planilha de Custos e Formação de Preços, com demonstração analítica. 

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência 

8.1. O contrato terá vigência desde a sua assinatura até __/__/__. (conforme o caso no 
prazo de vigência deverá abranger o prazo de garantia) 

Cláusula Nona – Das garantias 

9.1. A garantia para a execução do Contrato será prestada na forma de ________, 
conforme previsão constante do Edital. 

9.2. A garantia para execução do Contrato será prestada na forma de 
_______________, conforme previsão constate do Edital subitem _____, no percentual de ___% 
(______) do valor do contrato, devendo ser apresentada pela contrata no prazo de (___) __________ 
dias úteis, conforme previsão do Edital item ______. 

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

9.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

9.3.2. multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA;  

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

9.3.4. obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA. 

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

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal 

10.1.Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus 
serviços, dentro do que está estabelecido neste Termo de Referência e na legislação em vigor. 

10.2.Transmitir, por escrito, todas as ordens de serviços ou comunicações entre a 
Contratada a fim de que produza efeitos. 

10.3.Fornecer as orientações necessárias para a correta execução dos serviços. 

10.4.Exercer a fiscalização e a supervisão dos serviços prestados, por servidores 
designados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço ou produto, que não esteja 
de acordo com as condições e exigências especificadas. 

10.5.Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 
Contrato. 

10.6.Efetuar os pagamentos devidos à Contratada na forma convencionada após a 
execução dos serviços e emissão da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is). 

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada 

11.1.Executar todos os serviços de acordo com as especificações constantes deste 
instrumento, não se admitindo quaisquer modificações sem prévia autorização da fiscalização do 
Contratante. 

11.2.Manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital. 

11.3.Providenciar o transporte do pessoal e dos materiais necessários à execução dos 
serviços até o local de trabalho. 

11.4.Instruir seus empregados e prepostos a se adequarem às normas disciplinares, 
regimentais e de segurança da Contratante sem, contudo, manter qualquer vínculo empregatício com a 
mesma. 

11.5.Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente a pessoas ou a 
bens, nas dependências da Contratante ou fora dela, quando tenham sido causados por seus empregados 
durante a execução dos serviços ou em razão deles. 

11.6.Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, 
obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por 
terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento deste Instrumento. 

11.7.Manter em dia todos os encargos e obrigações previstas na legislação social, 
trabalhista e previdenciária em vigor, fazendo a comprovação, a qualquer tempo, quando solicitado pela 
Contratante. 

11.8.Manter sigilo a respeito das informações e quaisquer outros assuntos ligados a 
documentos e seus conteúdos, que porventura cheguem ao seu conhecimento por força da execução dos 
serviços. 

11.9.Arcar com todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como 
salários, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, seguros, taxas, impostos e contribuições, 
indenizações, transporte, alimentação, uniformes e outras que porventura venham a ser criadas ou exigidas 
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por lei. 

11.10.Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de 
transtorno para a Contratante, devendo, para tanto programar seus serviços junto com a fiscalização. 

11.11.Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as Normas de segurança, prevenção 
de acidentes e incêndios no desempenho de cada etapa das funções específicas. 

11.12.Acatar todas as exigências do Contratante, sujeitando-se à ampla e irrestrita 
fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas e 
corrigindo possíveis falhas. 

11.13.Registrar todas as solicitações feitas pela Contratante para acompanhamento e 
controle de execução dos serviços na forma estabelecida neste Termo de Referência. 

11.14.Manter seu pessoal identificado por crachá e uniforme quando em trabalho, bem 
como substituir em prazo que não comprometa a realização dos eventos, mediante solicitação, qualquer 
empregado ou preposto cuja conduta seja julgada inconveniente pela fiscalização da Contratante. 

11.15.Levar, imediatamente, ao conhecimento da fiscalização da Contratante, qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção de medidas cabíveis e 
comunicar, por escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer. 

11.16.Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, os serviços, peças ou materiais, em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções, 
onde seja constatada imperícia por parte da Contratada. 

11.17.Executar, em outro horário, os serviços que não possam ser realizados durante o 
expediente normal, de preferência aos sábados, domingos ou feriados; os serviços realizados nestes dias, 
não acarretarão ônus adicionais para o Contratante. 

11.18.Garantir que a execução de todos os trabalhos será por mão-de-obra qualificada, 
devendo a Contratada estar ciente, das normas técnicas correspondentes a cada serviço constante da 
especificação. 

11.19.Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados quando em 
serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem. 

11.20.Responder exclusivamente por toda e qualquer movimentação de equipamentos e 
materiais, seja a partir dos locais onde os trabalhos estejam sendo executados, seja de estabelecimentos 
próprios ou de terceiros, acobertando-a por nota fiscal específica, conforme determinações legais vigentes, 
bem como pelo ônus resultante de infração cometida e seu integral cumprimento e recolhimento no prazo 
legal. 

11.21.Todo o equipamento deverá ser entregue, instalado e testado. A empresa deverá 
estar com os equipamentos em pleno funcionamento 02 (duas) hora antes do inicio do evento. E deverão 
ser recolhidos ao final de cada evento, sem ônus adicional para a administração. 

11.22.Designar um representante da Contratada que ficará totalmente responsável pelas 
atividades da SEEDF. 

11.23. Providenciar, quando necessário, a substituição de qualquer item contratado que 
venha a apresentar algum defeito. 

11.24. Manter técnicos capacitados e qualificados para o suporte técnico da infraestrutura 
contratada. 

11.25. Cumprir todas as orientações da Contratante, para o fiel cumprimento do Contrato; 

11.26. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratado; 
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11.27. Dar garantia nos serviços prestados, devendo refazê-los imediatamente após 
constatação por parte da Contratante, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. 

11.28. A contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito 
Federal de responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários porventura 
inadimplidos, bem como a inexistência de formação de vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e a Administração Pública do Distrito Federal. 

11.29. Não fazer uso de mão de obra infantil, nos termos da Lei Distrital nº 5.061/2013. 
11.30.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. 

                11.31Nos  termos da A LEI-DF Nº 5.448/2015 fica vedado conteúdo: 
 I – discriminatório contra a mulher; 
 II – que incentive a violência contra a mulher; 
 III – que exponha a mulher a constrangimento; 
 IV – homofóbico; 
 V – que represente qualquer tipo de discriminação; 

11.31.1.As disposições do item 11.30 aplicam-se às contratações pelo Poder Público de 
profissionais do setor artístico. 

11.32. o uso ou o emprego de conteúdo discriminatório constitui motivo para rescisão do 
contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  

11.33 Executar todos os serviços de acordo com as especificações constantes deste 
instrumento, não se admitindo quaisquer modificações sem prévia autorização da 
fiscalização do Contratante. 

11.34  Manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Edital. 

11.35 Providenciar o transporte do pessoal e dos materiais necessários à execução dos 
serviços até o local de trabalho. 

11.36 Instruir seus empregados e prepostos a se adequarem às normas disciplinares, 
regimentais e de segurança da Contratante sem, contudo, manter qualquer vínculo 
empregatício com a mesma. 

11.37 Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente a pessoas ou a 
bens, nas dependências da Contratante ou fora dela, quando tenham sido causados 
por seus empregados durante a execução dos serviços ou em razão deles. 

11.38 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos 
e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 
empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas 
por força de lei, ligadas ao cumprimento deste Instrumento. 

11.39 Manter em dia todos os encargos e obrigações previstas na legislação social, 
trabalhista e previdenciária em vigor, fazendo a comprovação, a qualquer tempo, 
quando solicitado pela Contratante. 

11.40 Manter sigilo a respeito das informações e quaisquer outros assuntos ligados a 
documentos e seus conteúdos, que porventura cheguem ao seu conhecimento por 
força da execução dos serviços. 
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11.41 Arcar com todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como 
salários, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, seguros, taxas, impostos e 
contribuições, indenizações, transporte, alimentação, uniformes e outras que 
porventura venham a ser criadas ou exigidas por lei. 

11.42 Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo 
de transtorno para a Contratante, devendo, para tanto programar seus serviços junto 
com a fiscalização. 

11.43 Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as Normas de segurança, 
prevenção de acidentes e incêndios no desempenho de cada etapa das funções 
específicas. 

11.44 Acatar todas as exigências do Contratante, sujeitando-se à ampla e irrestrita 
fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às 
reclamações formuladas e corrigindo possíveis falhas. 

11. 45 Registrar todas as solicitações feitas pela Contratante para acompanhamento e 
controle de execução dos serviços na forma estabelecida neste Termo de 
Referência. 

11.46 Manter seu pessoal identificado por crachá e uniforme quando em trabalho, bem 
como substituir em prazo que não comprometa a realização dos eventos, mediante 
solicitação, qualquer empregado ou preposto cuja conduta seja julgada 
inconveniente pela fiscalização da Contratante. 

11.47 Levar, imediatamente, ao conhecimento da fiscalização da Contratante, qualquer 
fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para 
adoção de medidas cabíveis e comunicar, por escrito e de forma detalhada, todo 
tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer. 

11.48 Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, os serviços, peças ou materiais, em que se verificarem imperfeições, vícios, 
defeitos ou incorreções, onde seja constatada imperícia por parte da Contratada. 

11.49 Executar, em outro horário, os serviços que não possam ser realizados durante o 
expediente normal, de preferência aos sábados, domingos ou feriados; os serviços 
realizados nestes dias, não acarretarão ônus adicionais para o Contratante. 

11.50 Garantir que a execução de todos os trabalhos será por mão-de-obra qualificada, 
devendo a Contratada estar ciente, das normas técnicas correspondentes a cada 
serviço constante da especificação. 

11.51 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados quando em 
serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem. 

11.52 Responder exclusivamente por toda e qualquer movimentação de equipamentos e 
materiais, seja a partir dos locais onde os trabalhos estejam sendo executados, seja 
de estabelecimentos próprios ou de terceiros, acobertando-a por nota fiscal 
específica, conforme determinações legais vigentes, bem como pelo ônus resultante 
de infração cometida e seu integral cumprimento e recolhimento no prazo legal. 

11.53 Todo o equipamento deverá ser entregue, instalado e testado. A empresa deverá 
estar com os equipamentos em pleno funcionamento 02 (duas) hora antes do inicio 
do evento. E deverão ser recolhidos ao final de cada evento, sem ônus adicional 
para a administração. 

11.54 Designar um representante da Contratada que ficará totalmente responsável pelas 
atividades da SEEDF. 
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11.55 Providenciar, quando necessário, a substituição de qualquer item contratado que 
venha a apresentar algum defeito. 

11.56 Manter técnicos capacitados e qualificados para o suporte técnico da infraestrutura 
contratada. 

11.57 Cumprir todas as orientações da Contratante, para o fiel cumprimento do Contrato; 

11.58 Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratado; 

11.59 Dar garantia nos serviços prestados, devendo refazê-los imediatamente após 
constatação por parte da Contratante, sob pena de aplicação das penalidades 
cabíveis. 

Cláusula Décima Segunda – do recebimento/entrega/garantia 

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

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

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

12.1.2. Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de 
pagamento; 

12.1.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato; 

12.1.4. Se a licitante vencedora deixar de disponibilizar o serviço dentro do prazo estabelecido 
sem justificativa por escrito e aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas 
neste Edital; 

12.1.5. A Contratante poderá a seu exclusivo critério, por conveniência administrativa, dispensar 
o recebimento provisório dos serviços e produtos, nos termos do artigo 74, inciso II, da Lei 
8.666/93. 

12.2 – DA ENTREGA 

12.2.1. A entrega dos materiais dar-se-á no prazo máximo de 30 dias após o recebimento da 
ordem de serviço. A Contratante designará, formalmente, o servidor responsável pelo recebimento 
dos materiais, por meio de termo circunstanciado que comprove a adequação do objeto aos 
termos deste Termo de Referência e pela atestação provisória e/ou definitiva dos mesmos em até 
30 dias consecutivos. 

12.3 DA GARANTIA 

12.3.1. A(s) empresa(s) contratada(s) deverá(ão) fornecer períodos de garantia conforme 
especificações registradas nos lotes supramencionados para os equipamentos deste Termo de 
Referência, contados a partir da data da entrega definitiva; 

12.3.2.  A Contratada deverá fornecer, para todos os itens constantes dos lotes, a garantia de 
fábrica, não podendo ser inferior ao da Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor); 
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12.3.3.  O início do período de garantia dar-se-á na data do recebimento definitivo dos 
materiais; 

12.3.4.  No caso da substituição, esta deverá ser realizada pela Contratada no local original da 
entrega do objeto que apresentar defeito técnico. Em caso de reparo, este deverá ser 
previamente autorizado pelo executor, que observará o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a 
devolução do bem retirado para reparação; 

12.3.5  Cabe à Contratada o ônus da prova da origem do defeito do objeto. 

 

Cláusula Décima Terceira – Da Alteração Contratual 

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

13.2 – 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. 

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

Cláusula Décima Quarta – Das Penalidades 
14.1. - 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. 

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

Cláusula Décima Quinta – Rescisão Amigável 

15.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente em comum acordo, reduzida a 
termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração, bastando para tanto, 
manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem 
interrupção do curso normal da execução do Contrato, devendo ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente.  

Cláusula Décima Sexta – Da Rescisão 

16.1. 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 conseqüências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis. 

Cláusula Décima Sétima – Dos débitos para com a Fazenda Pública 

17.1. 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 Oitava – Do Executor 

18.1. A Secretaria de Estado de Educação do DF, por meio de ______________, designará 
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um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução 
Orçamentária, Financeira e Contábil. 

Cláusula Décima Nona - Da Publicação e do Registro 

19.1. 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 Distrito Federal. 

Cláusula Décima Vigésima – Do Foro 

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

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

Brasília, _____ de ___________ de 20__ 

Pelo Distrito Federal: 

Pela Contratada:   
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Contrato para Aquisição de Bens pelo Distrito Federal nº 

__/__- ___, 

Nos termos do PADRÃO Nº 07/2002. 

Processo nº __________________. 

Cláusula Primeira – Das Partes 

1.1. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEE/DF, 

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 n.º ________________, com 

sede em _________, representada por ______________, na qualidade de ______________. 

Cláusula Segunda – Do Procedimento 

2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº  ______ (fls. ______), da 

Proposta de fls. _____ e da Lei n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 5.450/2005, Decretos Distritais nº 

25.966/2005, nº 26.851/2006, e, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666/1993 e alterações subsequentes, 

além de outras normas aplicáveis à espécie. 

Cláusula Terceira – Do Objeto 

3.1. O Contrato tem por objeto a aquisição _____________________________, consoante especifica o 

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

presente Termo. 

Cláusula Quarta – Da Forma de Fornecimento 

4.1. A entrega do objeto processar-se-á de forma integral em até ___ dias corridos, a contar do 

recebimento da respectiva Nota de Empenho, 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: 130103 - Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

II – Programa de Trabalho:____________________.       

III – Natureza da Despesa:33.90.30 OU 44.90.52. 

IV – Fonte de Recursos:100. 

6.2. O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº _____, 

emitida em _______, sob o evento nº ________, na modalidade ____________. 

Cláusula Sétima – Do Pagamento 

7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e 

Contábil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até ___ 

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

7.2. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos: 
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7.2.1. Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 

Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto Federal nº 6.106/2007);  

7.2.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido 

pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 

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

7.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta de Débitos 

relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, expedida pelo Ministério da 

Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

7.2.5. Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site 

www.tst.jus.br/certidao. 

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência 

8.1. O contrato terá vigência desde a sua assinatura até __/__/__. (conforme o caso no prazo de 

vigência deverá abranger o prazo de garantia) 

8.1.1. Observado o interregno mínimo de um ano, a partir da data limite para apresentação da 

proposta, o Contrato celebrado poderá ter seus valores anualmente reajustados, pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 

Cláusula Nona – Das garantias 

9.1. A garantia ou assistência técnica do bem está especificada em Termo de Garantia. 

9.2. A garantia para execução do Contrato será prestada na forma de _______________, 

conforme previsão constate do Edital subitem _____, no percentual de __% _____) do valor do 

contrato, devendo ser apresentada pela contrata no prazo de (___) __________ dias úteis, 

conforme previsão do Edital item ______. 

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal 

10.1. O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 

terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa. 

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada 

11.1. A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal: 

I – até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos 

previdenciários, resultantes da execução do Contrato; 

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, e. 

11.2. Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes do 

fornecimento. 

11.3. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes. 

11.4. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

http://www.tst.jus.br/certidao
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11.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos 

(empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos 

sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes do fornecimento; 

11.6. A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de  

responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários porventura 

inadimplidos, bem como a inexistência de formação de vinculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração Pública.  

11.7 – (transcrever as obrigações contidas no Projeto Básico/Termo de Referência) 

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

contrato. 

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades 

O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a 

Contratada as sanções previstas no Edital consoante disciplina Decreto nº 26.851/2006, a seguir 

transcritas, 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. 

13.1 - Das Espécies  

13.1.1. A contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia 

defesa, fica sujeita às sanções estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006, alterado pelos Decretos nºs 

26.993/2006, 27.069/2006 e 35.831/2014, a seguir relacionadas: 

I - advertência;  

II - multa; e 

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 

Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e dosada segundo a 

natureza e a gravidade da falta cometida.  

a) para a licitante e/ou contratada que, convocada  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, não mantiver a proposta, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e 

a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo 
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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. 

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 a contratada ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior.  

13.1.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior 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.  

13.2. Da Advertência 

13.2.1. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir 

qualquer obrigação, e será expedido pelo ordenador de despesas da SEE/DF:  

I - quando ocorrer o descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório; e 

II - se ocorrer o descumprimento da obrigação na fase de execução contratual, entendida desde a 

recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.  

13.3. Da Multa  

13.3.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas da 

SEE/DF, por 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;  

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 - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, pelo 

descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

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; e 

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. 

13.3.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da 

Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada 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 8.666/93, observada a seguinte ordem:  

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato, quando for o caso;  
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II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.  

13.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 

à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-

M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou 

cobrados judicialmente. 

13.3.4. 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.  

13.3.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:  

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

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

13.3.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 

gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 13.1.2 e observado o princípio da 

proporcionalidade.  

13.3.7. 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 subitem 13.3.1.  

13.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 13.3.1 não se aplica nas hipóteses de 

rescisão contratual que não ensejam penalidades.  

13.4. Da Suspensão 

13.4.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e 

de contratar com a Administração e será imposta pelo ordenador de despesas da SEE/DF, se aplicada 

em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou 

contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966/2005, e 

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, a licitante e/ou contratada 

permanecer inadimplente;  

II - por até 90 (noventa) dias, 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; e 

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; e 

c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento;  

13.4.2. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.  

13.4.3. 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.  

13.5. Da Declaração de Inidoneidade 

13.5.1. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente 
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do órgão de origem, à vista dos motivos informados na instrução processual.  

13.5.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item 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 a contratada ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.  

13.5.3. 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.  

13.6 - Das Demais Penalidades 

13.6.1 - As sanções previstas nos subitens 13.4 e 13.5 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; e 

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

ilícitos praticados.  

13.7 - Do Direito de Defesa 

13.7.1 - É facultado à interessada 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.  

13.7.2 - 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.  

13.7.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, 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;  

13.7.4 - 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; e 

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

Federal. 

13.7.5 - 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.comprasnet.gov.br. 

13.7.6 - Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções 

aplicadas com fundamento nos subitens 13.2 e 13.3 deste capítulo de penalidades, as quais se 

formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.8 - Do Assentamento em Registros 

http://www.comprasnet.gov.br/
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13.8.1 - Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.  

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

13.9 - Da Sujeição a Perdas e Danos 

13.9.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e 

suas alterações, previstas neste edital, 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. 

13.10 – Disposição Complementar 

13.10.1 – Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou 

na entidade. 

Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão Amigável 

14.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente em comum acordo, reduzida a termo no 

processo, desde que haja conveniência para a Administração, bastando para tanto, manifestação 

escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do 

curso normal da execução do Contrato, devendo ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente.  

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão 

15.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no 

respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, 

sujeitando-se a Contratada às conseqüências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis. 

Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública 

16.1. Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão 

inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, 

quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 

Cláusula Décima Sétima – Do Executor 

17.1. O Distrito Federal, por meio de ______________, designará um Executor para o Contrato, que 

desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. 

Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro 

18.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 

Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 

ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas 

repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafo e registro 

sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por 

instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia ao processo que lhe deu origem, 

nos termos do art. 60, caput, da Lei 8.666/93. 

Cláusula Décima Nona – Do Foro 

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

cumprimento do presente Contrato. 

19.2. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a 

Corrupção coordenada pela Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-

6449060. (Decreto Distrital n.º 34.031/2012).   
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Brasília, _____ de ___________ de 20__ 

Pelo Distrito Federal: 

Pela Contratada: 
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ANEXO VII 
 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E 
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
Declaramos que a empresa _______________________________________, inscrita no 

CNPJ (MF) nº ____________________, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada 
e administração pública: 

 

Órgão/Empresa Nº Contrato/ 
Aditivo 

Vigência Valor Total Atual do 
Contrato Início Término 

     

     

Valor Total dos Contratos (Atualizados)  

 
Local e data 

______________________________________________ 
Assinatura e carimbo do emissor 

 

 
COMPROVAÇÃO DA SUBCONDIÇÃO 35.4. 
 
Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze 
avos) do valor dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada. 

 
Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1 
   Valor total dos contratos 

 
Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1. 
 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO 36. 
 
Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos 
firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta informada 
na DRE. 
 
(Valor da receita bruta – Valor total dos contratos) x 100 = X% 

Valor da receita bruta  
Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante deverá 
apresentar as devidas justificativas. 
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ANEXO VIII do edital 

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

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: 

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

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 Educação, à vista dos motivos 
informados  nos  autos  processuais. 

§ 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. 
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§ 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 

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. 
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§ 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. 

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; 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26851&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26851&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
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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.” 

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 
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Anexo IX do edital 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

À Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 

Setor Bancário Norte, quadra 2, bloco C, sala 101 – Edifício Phenícia – Brasília-DF – CEP 
70.040.020. 

 

 

 

 

Eu............................., representante legal da Empresa ............................................, pessoa 
jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° ........................, com sede na Rua 
............................;DECLARO para os devidos fins de direito e sob as penalidades cabíveis, a inexistência de 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

 

 

Brasília, ___ de _______de 2019 

 

 

 

Nome da Empresa 

CNPJ/MF: .................... 

(Nome do Representante) 


