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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Licitações

   

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019

 

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, no uso de suas atribuições legais, torna público,
para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, por meio de Sistema Eletrônico
COMPRASNET, do �po "MENOR PREÇO Global, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

O presente certame será regido pela Lei n o 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Federal n.o 5.450/2005 e subsidiariamente pela Lei n.º
8.666/93 e alterações posteriores, Decretos Distritais, 26.851/2006, 32.716/2011, 36.519/2015 e 37.121/2016, pela Lei Distrital 4.611/2011, Lei
Complementar no 123/2006, Lei Federal n.º 12.440/2011, Decreto 38.934 de 15/03/2018, além das demais normas per�nentes, 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, u�lizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e auten�cação em todas as suas fases, de acordo com a indicação abaixo:

A Sessão Pública do Pregão Eletrônico será conduzida por servidor público, designado Pregoeiro designado  pela Ordem de Serviço n.º 224,
de 20/09/2019, publicada no DODF n.º 181, de 23/09/2019; e, será realizada por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET, de acordo com a indicação
abaixo:

 

Processo nº 00080-00101959/2019-91.

Tipo de licitação: Menor Preço

Data de abertura: 17/10/2019 (observado o prazo mínimo estabelecido no art. 17, § 4º do Decreto Federal nº 5.450/2005).

Horário:  9h (horário de Brasília/DF)

Código UASG: 450432

Recurso Orçamentário: Fonte 100, Programa de Trabalho 19.573.6207.2786.0005 e 12.122.6002.3678.5882, Natureza da Despesa: 3.3.90.39.

Valor previsto para contratação: R$ 1.886.314,94 (um milhão, oitocentos e oitenta e seis mil, trezentos e quatorze reais e noventa e quatro
centavos) .



04/10/2019 SEI/GDF - 29368909 - Edital

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=34655498&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110019795&infra_hash=4c0ec… 2/115

 

 

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:
www.comprasgovernamentais.gov.br

 

 

 

 

 

I. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de viabilização de eventos – contemplando todos os
serviços indispensáveis à sua plena execução, abrangendo organização, coordenação, acompanhamento, apoio logís�co, montagem, desmontagem e
manutenção de toda infraestrutura demandada, fornecimento de alimentação de forma a suprir a realização do Fes�val de Tecnologia, Inovação e Ciência -
FESTIC das Escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, conforme condições, especificações, quan�dades e exigências estabelecidas neste Termo
de Referência e seus Anexos.

1.2 Por se tratarem de es�ma�vas, as quan�dades indicadas neste Termo de Referência e anexos não cons�tuem, em hipótese alguma, compromissos
futuros para a SEEDF, razão pela qual não poderão ser exigidos nem considerados quan�dades e valores para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações
de acordo com as necessidades do SEEDF, sem que isso jus�fique qualquer indenização à pretensa empresa contratada.

1.3. Para efeito de aceitabilidade e julgamento de proposta, as especificações con�das 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 dilicsedf@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 dilicsedf@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.

mailto:pregao.sedf@gmail.com
mailto:pregao.sedf@gmail.com
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2.4. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inques�onavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.

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 sí�o
h�ps://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 par�cipar deste Pregão:

3.1.1. En�dades preferenciais ou sociedade empresária do ramo de a�vidade do objeto desta licitação, que atenda a todas as condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos;

3.1.1.1 Os par�cipantes interessados em obter os bene�cios do tratamento preferencial e simplificado deverão, sob as penas da lei, declarar que
atendem aos requisitos legais para a qualificação como en�dade preferencial antes do início do certame.

3.1.2. Que es�verem previamente cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e credenciados perante o sistema
eletrônico provido pela Secretaria de Logís�ca e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sí�o
www.comprasgovernamentais.gov.br.

3.1.2.1 Os interessados em par�cipar 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/en�dades do Governo Federal, integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG, ou pela Internet, conforme orientações constantes no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, no link: Acesso Livre > SICAF.

3.2. Não poderá par�cipar, 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 u�lizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos 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 execu�vo 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.

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;
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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 cons�tuição e pessoas �sicas não  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 en�dade da administração pública distrital;

II - agente público cuja posição no órgão ou en�dade 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 per�nentes 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 homoafe�vas.

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

3.2.9.  Pessoa �sica 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 par�cipação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista do
autor do termo de referência ou projeto, pessoa �sica 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. Coopera�vas 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 par�cipar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logís�ca e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sí�o www.comprasgovernamentais.gov.br.

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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4.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de iden�ficação e senha pessoal, ob�das junto à SLTI, onde também
deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta u�lização.

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

4.6. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento par�cular e/ou público de procuração com firma reconhecida em cartório, que
comprove os necessários poderes para pra�car todos os atos inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou
assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento específico no qual estejam expressos seus
poderes para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal inves�dura.

4.7. A chave de iden�ficação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser u�lizadas em qualquer Pregão Eletrônico realizado no comprasnet,
salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF.

4.8. Nenhuma pessoa �sica ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma Licitante.

 

V. DA PROPOSTA

5.1. Os licitantes deverão inserir proposta, em língua portuguesa, com o VALOR UNITÁRIO e global do item, nos termos das planilhas do Anexo I deste edital
em moeda nacional do Brasil para cada item cotado, até a data e hora marcada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio do Sistema
Eletrônico, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, quando, então, encerrar-se-á, automa�camente, a fase de recebimento de
propostas, contendo o seguinte:

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

5.1.2. Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte e que está apta a usufruir do tratamento
favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da ME e da EPP, ins�tuído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial
quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do referido ar�go, para fazer jus aos bene�cios previstos nessa lei.
(exigida somente para licitante enquadrada como ME ou EPP).

5.1.3. Contendo preço unitário e total para cada item que compõe o lote, especificados no quadro constante do Anexo I deste Edital, bem como o
valor global da proposta, expresso em algarismo e por extenso, em moeda nacional, que deverão incluir todos os tributos, taxas, materiais para
execução dos serviços, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto deste Pregão. Havendo divergência
entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.

5.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.
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5.3. Os preços oferecidos devem estar compa�veis com os pra�cados no mercado.

5.4. O preço será fixo e irreajustável.

5.5. A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação.

5.6. A declaração falsa rela�va ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta, ao enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte, sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital.

5.7. A licitante deverá obedecer, rigorosamente, aos termos deste Edital e seus Anexos.

5.8. Para par�cipação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, bem como preencher as seguintes Declarações
online, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico do Comprasnet:

5.8.1. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, atestando, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impedi�vos para sua
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5.8.2. 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 par�r de quatorze anos, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02;

5.8.3. Declaração de elaboração independente de proposta, em cumprimento ao disposto na Instrução Norma�va MPOG/SLTI nº 2/2009;

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

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

5.8.6. Declarações falsas, rela�vas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às sanções previstas no item XXVIII
deste Edital.

5.9. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

5.10. Qualquer elemento que possa iden�ficar à licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.

5.11. Até a abertura da sessão, a licitante poderá re�rar ou subs�tuir a proposta anteriormente encaminhada.

5.12. Depois da abertura da sessão não serão admi�das alterações nas propostas apresentadas, ressalvadas apenas a redução do preço proposto e aquelas
alterações des�nadas a sanar evidentes erros formais.

5.13. 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 pra�cados 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.

5.14. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte assinale, equivocadamente, no sistema eletrônico, a alterna�va 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 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.



04/10/2019 SEI/GDF - 29368909 - Edital

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=34655498&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110019795&infra_hash=4c0ec… 7/115

 

VI. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1. No dia e horário, indicados no preâmbulo deste Edital, no sí�o www.comprasgovernamentais.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 emi�da 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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, mo�vadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.

7.3. Somente as licitantes com propostas classificadas par�ciparão da fase de lances.

 

VIII. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. Iniciada a fase compe��va, as licitantes que �veram suas propostas classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico e serão imediatamente informadas do recebimento e do valor consignado no registro de cada lance.

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

8.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a
iden�ficação do ofertante.

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 con�nuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.7. Quando a desconexão do Pregoeiro persis�r por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão será suspensa automa�camente e terá reinício
somente após comunicação expressa aos par�cipantes no sí�o www.comprasgovernamentais.gov.br.

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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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 minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema findo qual será automa�camente encerrada a fase de lances.

8.10. Será assegurado, como critério de desempate, a preferência 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 iden�fique 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 �ver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.

8.10.2.7. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto
nos ar�gos. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

8.11.2.8. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do úl�mo preço ofertado pela licitante, para efeito de classificação de
aceitabilidade da proposta.

8.11. Serão inabilitadas as empresas que não es�verem na condição de en�dade preferencial, em cumprimento ao disposto no art. 7º do Decreto nº
35.592/2014,  Lei 4.611/2011, art. 25, § 1º.

8.12. As empresas cadastradas ou não no SICAF deverão comprovar o cumprimento de todas as exigências do Edital.
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8.13. No caso de haver indícios de uso de empresa “coelho” e de so�ware “robô”, o que inviabiliza a isonomia da fase de lances, será desconsiderado os
lances humanamente impossíveis, configurados pela ocorrência simultânea de lances iniciais inexequíveis ou muito baixos (empresa “coelho”) e de disputas
pelo 2º (segundo) melhor preço em intervalos inferiores a 03 (três) segundos (so�ware “robô”), de forma a evitar situações de compe�ção não isonômica,
em conformidade com o disposto na IN n.º 3/2011 – SLTI/MPOG e no art. 3º da Lei n.º 8.666/1993; (Decisão 68/2018-TCDF)

 

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 es�mado para a contratação.

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

 

X. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

10.1 A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao úl�mo lance ou ao valor negociado 
com os valores unitários e global e demais documentos e comprovações, no prazo de 02 (duas) horas, contados da solicitação do Pregoeiro, por meio da
opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, em arquivo único ou excepcionalmente por endereço eletrônico: dilicsedf@gmail.com, em caso de
indisponibilidade do primeiro.

10.1.1. Os documentos reme�dos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia
auten�cada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro;

10.1.1.1. Os originais ou cópias auten�cadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados em envelope fechado e iden�ficado com o nº do
pregão e dados da empresa, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, à Diretoria de Licitações da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal – SEE/DF, localizada no SBN Quadra 02 Bloco C - Edi�cio Phenícia - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 – Brasília-DF, Telefone: (61) 3901-
2319.

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

b) VALOR unitário e Global da proposta ob�do 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:
quan�dade de pessoal alocado na execução do contrato, materiais, equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, seguros, transporte, garan�a e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados, de
acordo com o modelo de proposta constante do Anexo I do Termo de Referência;

c) As especificações detalhadas dos serviços a serem prestados, observadas as caracterís�cas con�das 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 úl�mas;

d) prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da
licitação;
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e) prazo de inicio dos serviços oferecidos não superior a 5 (cinco) dias úteis, contados a par�r 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
cole�vos, convenções cole�vas, sentenças norma�vas ou leis, que regem essas categorias que executarão os serviços, e as respec�vas
datas base e vigências, com base no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, segundo disposto no inc. III do art. 21 da Instrução Norma�va
MPOG/SLTI nº 02/2008;

10.1.1.2. 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;

10.1.1.3. 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;

10.1.1.4. Deverão ser observados, quando do preenchimento da planilha de preços, os valores estabelecidos na legislação vigente rela�vos 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);

10.1.1.5. Na formulação de sua proposta a empresa deverá observar o regime de tributação ao qual está subme�da, 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).

10.1.1.6. 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 refle�r
corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto.

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

I – Ques�onamentos junto à proponente para a apresentação de jus�fica�vas e comprovações em relação aos custos com indícios de
inexequibilidade;

II – Verificação de acordos cole�vos, convenções cole�vas ou sentenças norma�vas em dissídios cole�vos de trabalho;

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

IV – Consultas a en�dades 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 inicia�va privada;

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

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

10.1.1.8. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos, desde que não contrariem instrumentos legais, não
caracteriza mo�vo 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.

10.2.1   O licitante que enviar lance na sessão do certame fica estritamente vinculado a manter sua proposta, sendo vedada a sua desistência, sob pena
de sofrerem as sanções cabíveis, ressalvados os casos de jus�fica�vas devidamente aceitas pela Administração;

10.3. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compa�bilidade do preço ofertado com o valor es�mado, à conformidade com as
especificações técnicas do objeto licitado e com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, devendo ser desclassificada de forma mo�vada a que
es�ver em desacordo.

10.4. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do SEE/DF ou, ainda, de pessoas �sicas 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 admi�rá proposta que apresente valores unitários e global simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa�veis com os preços de mercado,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração;

10.7. Será desclassificada a proposta que contenha preço 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 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 respec�va, no caso de empresa individual.
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b) Ato cons�tu�vo, 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 cons�tu�vo, no caso de sociedade 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 a�vidade assim o exigir.

11.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

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

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

c) Para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, cer�dão Nega�va de Débitos ou cer�dão posi�va com efeito de nega�va,
emi�da pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser ob�da através do site
www.fazenda.df.gov.br. (inteligência do art. 173, da LODF)

d) Cer�dão de Regularidade de débitos Rela�vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.

e) Cer�ficado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de Cer�dão Nega�va de Débitos
Trabalhistas – CNDT. (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).

g) Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

h) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, rela�vo ao domicilio ou sede do licitante,
per�nente ao ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

11.1.3. Qualificação Técnica:

Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, em nome da licitante, expedido(s) por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, que
comprove(m) ter a Contratada (Pessoa Jurídica) desempenhado a prestação de serviços semelhantes, de forma per�nente e compa�vel com o
objeto desta contratação.

11.1.4. Qualificação Econômico-Financeira:

a) Cer�dão Nega�va 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 úl�mos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Cer�dão. No caso de
praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as cer�dões de cada um dos distribuidores.

b) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente
registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios.
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b.1) as empresas cons�tuídas no ano em curso poderão subs�tuir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente auten�cado pela
Junta Comercial;

b.2) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG)
que deverão ser apresentados em papel �mbrado, devidamente assinado pelo responsável da empresa e Contador devidamente
habilitado, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

 

LG =
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

LC =
ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

 

SG =
ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

b.3) as licitantes deverão encaminhar documento com os devidos cálculos, subscrito pelo contador responsável pelas demonstrações
contábeis da empresa, comprovando os índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG);

b.4) as licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital
social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total es�mado para o item cotado constante do Anexo I.

11.1.5. Outros Documentos:

Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel �mbrado, atestando que:

a) Não u�liza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou
insalubres, bem como não u�liza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condição de aprendiz, a par�r de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei 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.
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c) Declaração que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste
edital.

d) Declaração de que se houver superveniência de algum fato impedi�vo à par�cipação no certame, fica a licitante obrigada a declará-lo,
sob pena das sanções legais cabíveis.

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

f) Declaração de que não possui, em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o
disposto nos incisos III e IV do art, 1º e no Inciso II do art. 5º da Cons�tuição Federal.

g) Declaração para os fins do decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019, conforme ANEXO V.

11.2. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

11.2.1. Encerrada a etapa de lances e negociação, e sendo a proposta aceita, o (a) Pregoeiro solicitará o envio dos documentos exigidos para a
habilitação, conforme regulado neste Edital, que deverão ser incluídos pelos licitantes em campo próprio disponibilizado pelo sistema ou
encaminhados para o endereço eletrônico: dilicsedf@gmail.com, em caso de indisponibilidade do primeiro, em até 2 (duas) horas, contados a par�r da
solicitação.

11.2.1.1. Excepcionalmente e a pedido do licitante, o prazo previamente fixado no edital poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro, desde que
verificados mo�vos razoáveis para o atendimento da solicitação, por mais 2 (duas) horas, caso a solicitação se dê dentro das primeiras 2 (duas)
horas. Findo o prazo, a função de enviar anexo do fornecedor selecionado desaparecerá, após operacionalização pelo Pregoeiro da opção
“encerrar convocação” e da opção de “recusar proposta”.

11.2.1.2. Nesse caso, será convocada a próxima licitante, na ordem de classificação, para envio da proposta, no prazo es�pulado no item 11.2.1.

11.2.2. A licitante habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF – ficará isenta de apresentar os
documentos relacionados referentes à habilitação jurídica (item 11.1.1) e à regularidade fiscal e trabalhista (item 11.1.2 com exceção da alínea “c”) e à
Qualificação Econômico-Financeira: (item 11.1.4 com exceção da alínea “a” e  "b.2, b.3").

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 de acordo com o item 11.2.1 do Edital.

11.2.3.1. Os originais ou cópias auten�cadas deverão ser encaminhados em envelope fechado e iden�ficado com o nº do pregão e dados da
empresa, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a par�r da declaração dos vencedores no sistema, à Diretoria de Licitações da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, localizada no SBN Quadra 02 Bloco C - Edi�cio Phenícia - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 –
Brasília-DF, Telefone: (61) 3901-2319.

11.2.4. O Pregoeiro poderá consultar sí�os oficiais de órgãos e en�dades emissores de cer�dões 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 sí�os oficiais de órgãos e en�dades
emissores de cer�dões cons�tui meio legal de prova.
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11.2.5. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, que apresentar a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista com alguma restrição,
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação.

11.2.6. 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.

11.2.7. Os documentos necessários para a habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia auten�cada 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.

11.2.8.Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em subs�tuição aos documentos requeridos neste Edital e seus anexos.

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

11.2.10. 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 emi�dos 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.

11.2.11. As cer�dões 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 des�nam a comprovação da qualificação econômico-
financeira e qualificação técnica.

11.2.12. 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 es�pulado, contado do recebimento da convocação.

11.2.13. 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.

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

11.2.15. 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.

11.2.16. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora por apresentar o MENOR PREÇO POR LOTE.

 

XII. DO RECURSO

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

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

12.3. A falta de manifestação imediata e mo�vada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto a
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 insusce�veis de aproveitamento.

12.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF- SGAN
(L2 Norte) 607, Projeção D, Sede II, Sala 309, CEP 70.830-304 - Brasília-DF, Telefone: 0xx(61) 3901-2368 /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.

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

13.3. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo valor global, à licitante vencedora, por  se tratar de evento de pequena proporção.

 

XIV. DO CONTRATO

14.1. O contrato terá vigência 90 (noventa) dias a par�r de sua publicação, persis�ndo as obrigações decorrentes da garan�a, quando houver, sendo seu
extrato publicado no DODF a expensas do Contratante;

14.2. A Administração convocará a empresa vencedora a assinar o Instrumento Contratual, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de recair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Decreto n° 26.851/2006, no Decreto n° 26.993/2006, no decreto n° 27.069 e na Lei Federal n°
8.666/93 e alterações subsequentes.

14.4. O Contrato subordina-se ao Termo Padrão N.º 04/2002, em conformidade com o Decreto 23.287 de 17/10/2002 do Distrito Federal (ANEXO IV).

14.5. O contrato a critério das partes, mediante termo adi�vo, poderá ser prorrogado na forma do §1 do ar�go 57 da Lei nº 8.666/1993, observado o limite
legal.

 

XV. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1 Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas constantes neste Termo e Anexo.

15.2 Cumprir rigorosamente todas as orientações da Contratante, para o fiel desempenho das a�vidades especificadas; bem como, respeitar os prazos e
observar a data, horário e localização de realização do evento, conforme condições previstas neste
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15.3 Acatar as orientações do Executor do Contrato ou do seu subs�tuto legal, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização e supervisão, prestando os
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

15.4 Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade responsável pela execução do Contrato, adotando as providências
requeridas rela�vas à execução dos serviços pelos empregados.

15.5 Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos no�ciados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade
observada em função da prestação dos serviços contratados.

15.6 Administrar todo e qualquer assunto rela�vo aos seus empregados.

15.7 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou acome�dos de mal súbito,
por meio de representante legal ou preposto.

15.8 Observar o horário de trabalho estabelecido pela Contratante, em conformidade com as leis trabalhistas;

15.9 Manter, durante o período de vigência do Contrato, em compa�bilidade com as obrigações trabalhistas, todas as condições de habilitação e
qualificação técnica exigidas na licitação;

15.10 Assumir a responsabilidade por:

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

15.10.2 Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem
ví�mas os seus empregados durante a execução do Contrato, ainda que acontecido nas dependências da Contratante.

15.10.3 Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à execução do Contrato, originariamente ou vinculados por
prevenção, conexão ou con�nência, além de encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

15.10.4 Por quaisquer danos pessoais ou materiais, causados por empregados ou terceiros, em consequência de serviços realizados indevidamente.

15.10.5 Prestar os serviços ora contratados através de seus técnicos, não gerando vínculo emprega�cio com a Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal – SEEDF.

15.10.6 Manter seus empregados iden�ficados por crachá e uniforme quando em serviço, subs�tuindo imediatamente os que forem considerados
inconvenientes à boa ordem, às normas disciplinares e/ou aos resultados finais dos eventos.

15.11 Não transferir para terceiros, por qualquer forma, no todo ou em parte, os direitos e obrigações assumidas por força do Contrato.

15.11.1 Responsabilizar-se pelo transporte de todo o material operacional e pessoal de apoio.

15.11.2 Manter equipe de trabalho proporcional ao número de par�cipantes do evento.

15.11.3 Manter todos os espaços locados para o evento em perfeitas condições de limpeza.

15.12 Responsabilizar-se pela guarda e segurança de todo seu material e equipamentos disponibilizados para o evento.
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15.12.1 Observar os critérios previstos na legislação vigente da Vigilância Sanitária quanto ao preparo e a oferta de toda a alimentação.

15.12.2 Fornecer recursos materiais e audiovisuais necessários ao pleno atendimento do objeto.

15.12.3 Zelar pela perfeita execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

15.12.4 Reparar, corrigir, remover, refazer ou subs�tuir às suas expensas, no total ou parte, os serviços prestados em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da sua execução.

15.12.5 A Contratada deve responsabilizar-se pelo transporte, alimentação, hospedagem e demais despesas dos profissionais por ela contratados, bem
como pelos equipamentos por ela locados.

15.12.6 Fornecer os cabeamentos, fios, cabo VGA, cabo HDMI, extensões, plugs, adaptadores, régua elétrica, cabo P2 para P10 e demais itens
necessários a sua montagem e pleno funcionamento dos equipamentos.

15.12.7 Responsabilizar pela montagem e desmontagem de toda a infraestrutura necessária para a realização do evento, incluindo o serviço de
transporte das estruturas.

15.12.8 Executar os serviços com estrita observância das especificações técnicas e detalhamentos con�dos no Termo de Referência e seu Anexo, com
fiel observância às disposições da legislação em vigor com relação às normas de segurança.

 

XVI. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1 Permi�r acesso aos empregados da Contratada nas dependências que será realizado o evento para a execução dos serviços, desde que o mesmo esteja
portando obrigatoriamente o crachá funcional da empresa e devidamente uniformizado.

16.2 Proporcionar as condições necessárias e suficientes para que a Contratada possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste Termo de
Referência.

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

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

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

16.6 Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos no Termo de Referência, solicitando à Contratada as subs�tuições que se
verificarem necessárias.

16.7 Exigir o imediato afastamento e/ou subs�tuição de qualquer empregado da Contratada considerado inadequado à execução dos serviços contratados.

16.8 Designar se for o caso, um executor e um suplente para realizar a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto, devendo este fazer
anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas.

16.9 Efetuar o pagamento dos serviços, após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo executor do Contrato, de acordo com as normas
orçamentárias em vigor.
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16.10 Relacionar-se com a Contratada exclusivamente por intermédio de seu representante legal.

 

XVII. DO CRONOGRAMA DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

17.1 Os materiais deverão ser de PRIMEIRA QUALIDADE, não sendo aceitos materiais, REMANUFATURADOS OU RECONDICIONADOS.

17.2 O material será considerado recebido após verificação da qualidade e quan�dade, conforme especificação con�da no Anexo deste Termo de
Referência. A Contratada terá a responsabilidade de instalar, zelar pelo bom funcionamento e manutenção, bem como recolher e devolver os itens locados.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, Anexo e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/subs�tuídos, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

17.3 A arte gráfica para confecção dos banners, camisetas, crachás, medalhas e troféus será disponibilizada em CD e deverá ser solicitada à Diretoria de
Programas e Projetos Educacionais da SUBEB/SEEDF no dia seguinte à assinatura do contrato. Endereço: Quadra 2, Bloco C, 3º andar - Edi�cio Phenícia,
telefone 3901-3294.

17.4 Os banners, camisetas, crachás, medalhas e troféus, deverão ser entregues até o dia 22/10/2019 no período das 08h às 11h30min e das 13h às
16h30min, na Subsecretaria de Educação Básica da SEEDF, situada no SBN, Quadra 2, Bloco C, 3º andar - Edi�cio Phenícia, telefone 3901-3294.

17.5 Todo o equipamento técnico discriminado/solicitado deverá estar instalado no local do evento e com plena condição de uso e operação, com no
mínimo 01 (um) dia de antecedência do início do evento.

17.5.1 O operador técnico de audiovisual/som (profissional capacitado para operacionalizar os equipamentos audiovisuais constantes deste Termo de
Referência) deve estar disponível no local com no mínimo 01 (uma) hora de antecedência do horário previsto para início do evento.

17.6 O buffet (almoço) deverá ser viabilizado, com qualidade, para ser servido aos estudantes, equipe organizadora e professores orientadores, totalizando
8.708 (oito mil setecentos e oito) refeições, distribuídas nos 02 (dois) dias do evento e ser servido a par�r das 11h30min às 14h, conforme cardápio
apresentado no Anexo.

Estudantes
Expositores Quan�ta�vo Dia

24
Dia
25 TOTAL

Educação Infan�l 1.050 1.050 *  

Anos Iniciais 850 850 850  

Anos Finais 336 336 336  

Ensino
Médio/Profissional 896 896 896  
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Ensino Especial 642 * 642  

Altas Habilidades 336 336 336  

EJA 240 240 240  

Demais Par�cipantes     

Professores
Orientadores 650 650 650  

Comissão
Organizadora 200 200 200  

TOTAL GERAL 5.200 4.558 4.150  

Cálculo de Almoços  4.558 4.150 8.708

* Os estudantes expositores da Educação Infan�l par�ciparão do evento APENAS
NO 1º DIA.

* Os estudantes expositores do Ensino especial par�ciparão do evento APENAS NO
2º DIA.

17.6.1 Coquetel Volante para servir 500 (quinhentas) pessoas entre professores orientadores, estudantes da EJA e Ensino Médio do Noturno que farão
exposição no noturno, das 19h às 21h, deverá ser servido de 20h até 21h30min do dia 24/10/2019.

17.6.2 Kits lanche: um total de 17.416 (dezessete mil quatrocentos e dezesseis) unidades para os dois dias de evento. Os Kits lanche serão distribuídos
aos estudantes, gestores e equipe organizadora duas vezes ao dia (9h30 e 15h) da seguinte forma:

Dia 24/10: 9.116 (nove mil cento e dezesseis) kits, sendo 4.558 (quatro mil quinhentos e cinquenta e oito) unidades por turno.

Dia 25/10: 8.300 (oito mil e trezentos kits), sendo 4.150 (quatro mil cento e cinquenta) unidades por turno.

Estudantes
Expositores Quan�ta�vo Dia

24
Dia
25 TOTAL
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Educação Infan�l 1.050 1.050 *  

Anos Iniciais 850 850 850  

Anos Finais 336 336 336  

Ensino
Médio/Profissional 896 896 896  

Ensino Especial 642 * 642  

Altas Habilidades 336 336 336  

EJA 240 240 240  

Demais Par�cipantes     

Professores
Orientadores 650 650 650  

Comissão
Organizadora 200 200 200  

TOTAL GERAL 5.200 4.558 4.150  

Cálculo de Kits Lanche  9.116 8.300 17.416

Os Kits Lanche são servidos duas vezes ao dia (01 unidade no turno matu�no e 01
unidade no turno vesper�no), logo o número de par�cipantes por dia de evento
deve ser mul�plicado por 2.

17.7 As flores para ornamentar o palco devem ser resistentes ao tempo a fim de durarem os dois dias do evento, sendo colocadas até 01(uma) hora antes
do início do primeiro dia do fes�val.
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17.8 Devem estar incluídos nos equipamentos os cabeamentos, fios, cabo VGA, cabo HDMI, extensões, plugs, adaptadores, régua elétrica, cabo P2 para P10
e demais itens necessários a sua montagem e pleno funcionamento.

17.8.1 A montagem e desmontagem de toda a infraestrutura necessária para a realização do evento, incluindo o serviço de transporte das estruturas,
serão de responsabilidade da Contratada.

17.8.2 Serviço de Transporte - Serão 2 (dois) ônibus para o diurno e 01 (um) ônibus para o noturno para cada uma das 14 (catorze) Coordenações
Regionais de Ensino, totalizando 42 (quarenta e dois) ônibus por dia de evento. Cada ônibus fará o trajeto de ida ao local do evento e retorno à unidade
escolar nos turnos matu�no, vesper�no e noturno. O cronograma das escolas atendidas será encaminhado previamente à Contratada pela
Contratante.

 

XVIII. DO PAGAMENTO

18.1. Para efeito de pagamento, a SEDF consultará os sí�os oficiais dos órgãos e en�dades emissores das cer�dões a seguir relacionadas, para a verificação
da regularidade fiscal da Contratada:

I. Ins�tuto Nacional de Seguridade Social - INSS;

II. Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço - FGTS     

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

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

18.1.2. Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sí�os oficiais dos órgãos e en�dades emissores das citadas cer�dões, o
pagamento ficará condicionado à apresentação, pela Contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista.

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

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

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

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

I – A multa será descontada do valor total do respec�vo contrato; e

II – Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material, ou ainda superior ao valor da garan�a prestada, responderá o
contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

http://www.tst.jus.br/certidao
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18.6. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), terão seus
pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão
apresentar o número da conta corrente e da agência em que desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado
no DODF nº 35, pág. 3, de 18/02/2011. Ficam excluídas desta regra as empresas de outros estados da federação que não mantenham filiais e/ou
representações no DF e que vencerem o processo licitatório no âmbito do DF.

18.6.1. 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 ins�tuições bancárias indicadas nos respec�vos 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.

18.7. Será efetuada a retenção na fonte, dos tributos e contribuições, prevista na Instrução Norma�va RFB nº 1.234/2012, alterada pela IN nº 1.244/2012.

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

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

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

18.11. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, mo�vada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado a par�r da data de sua
reapresentação.

 

XIX. DAS SANÇÕES

19.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garan�da 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.

 

XX. DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A SEDF poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, per�nente e
suficiente para jus�ficar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de o�cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
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20.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato.

20.1.2. 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 �ver suportado no cumprimento do contrato.

20.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desde Pregão, promover diligência des�nada 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.

20.3. 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)

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

20.5. 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 SEDF.

20.6. 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.

20.7. 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)

20.8. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, desde que previamente jus�ficadas pela SEDF 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).

20.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da SEDF.

20.10. Fica vedada a u�lização de conteúdo contendo atos discriminatórios contra a mulher, ou que incen�ve a violência e exponha a mulher a
constrangimento homofóbico, o que a exponha a qualquer �po de discriminação, conforme preceitua a lei distrital 5.448/2015.

20.11. Deve ser reservado o percentual de 2% de vagas de trabalho nas licitações de serviços e obras públicas distritais, a ser des�nado a pessoas em
situação de rua, excetuando-se as empresas mencionadas na Lei federal nº 7.102, de 20 de junho de 1983, conforme disposto na lei 6.128/2018.

20.12. O foro para dirimir questões rela�vas ao presente edital será o de Brasília – DF, com exclusão de qualquer outro.

20.13. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Pregoeiro, por meio do Telefone: (61) 3910-2319.

 

XXI. ANEXOS

21.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
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21.1.1. ANEXO I - Termo de Referência;

21.1.2. ANEXO II - Modelo Declaração de que não Emprega Menor;

21.1.3. ANEXO III - Modelo Declaração Exclusiva para Microempresa ou Empresa de pequeno porte em condições de usufruir o tratamento favorecido
previsto na LC nº 123/2006.

21.1.4. ANEXO IV - Modelo Declaração de Compromisso Ambiental.

21.1.5  ANEXO V - Modelo  Declaração de que não possui, em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

21.1.5. ANEXO VI - Modelo Declaração para os fins do decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019.

21.1.6. ANEXO VII - Minuta de Contrato

21.1.7. ANEXO VIII – Das penalidades

 

Brasília, 04 de outubro de 2019.

DIEGO FERNANDEZ GOMES

Pregoeiro

 

 

 

 

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E
CIÊNCIA – FESTIC DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL

 

1 - DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A pretensa contratação de empresa especializada na prestação de serviços de eventos para a realização do Fes�val de Tecnologia, Inovação e
Ciência – FESTIC das escolas públicas do Distrito Federal segue os seguintes parâmetros:

a) mo�vação da contratação: prestar serviços de eventos para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, atendendo as necessidades do órgão.

b) bene�cios diretos que resultarão da contratação: O FESTIC é um importante instrumento para a exposição e divulgação da produção cien�fica,
tecnológica e cultural desenvolvida na rede pública de ensino do Distrito Federal, cons�tuindo uma a�vidade pedagógica e cultural com importante
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potencial inovador do ensino, da aprendizagem e da compreensão da prá�ca cien�fica no ambiente escolar. A pretensa contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de eventos possibilitará a realização do FESTIC, promovendo a par�cipação de toda a comunidade escolar em torno
de um projeto pedagógico, socializando as vivências interdisciplinares e/ou inovadoras realizadas pelos estudantes no âmbito das unidades escolares,
valorizando o trabalho pedagógico e fortalecendo o processo de ensino- aprendizagem, em consonância com o Currículo em Movimento da Educação
Infan�l e do Ensino Fundamental (2018) e o Currículo em Movimento da Educação Básica (2014) para o Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de
Jovens e Adultos – EJA. Nesta perspec�va, a potencializando os ganhos pedagógicos da rede pública de ensino.

c) conexão entre a contratação e o planejamento existente: A pretensa contratação de empresa especializada para a realização do FESTIC 2019 está em
acordo com o estabelecido no Plano Distrital de Educação 2015-2024 - PDE, no qual é possível verificar a atribuição desta Secretaria de Estado de Educação
na realização do fes�val (an�go Circuito de Ciências da Escolas Públicas do Distrito Federal), a saber: 2.40 – Fomentar o circuito de ciências nas escolas da
rede pública do Distrito Federal, em níveis regionais e distrital, com culminância na semana nacional de ciência e tecnologia. Igualmente, outras estratégias
do PDE apontam a necessidade de ações de fomento, formação, difusão e divulgação cien�fica e tecnológica, a saber: 2.26 – Ampliar a�vidades
extracurriculares de incen�vo aos estudantes e de es�mulo a habilidades; 2.39 – Elaborar e implementar, na Secretaria de Estado de Educação, polí�ca
pública para o ensino de ciências, na perspec�va da alfabe�zação-letramento cien�fico; 3.20 – Es�mular a par�cipação dos adolescentes nos cursos das
áreas tecnológicas e cien�ficas, bem como aumentar a oferta de vagas gratuitas em todas as cidades do Distrito Federal; 2.39 – Elaborar e implementar, na
Secretaria de Estado de Educação, polí�ca pública para o ensino de ciências, na perspec�va da alfabe�zação-letramento cien�fico.9.6 – Garan�r a
diversificação curricular da educação de jovens, adultos e idosos, ar�culando a formação básica com a par�cipação no mundo do trabalho, estabelecendo
relações entre teoria e prá�ca, nos eixos da ciência, do trabalho, da cultura, da cidadania e da tecnologia, de forma a organizar o tempo e o espaço
pedagógicos adequados às caracterís�cas desses estudantes; 2.14 – Reorganizar, por meio de amplo debate com os profissionais da educação, o trabalho
pedagógico, buscando melhorar a qualidade da educação.

d) referências a estudos preliminares se houver: está disponível no ANEXO III deste Termo.

e) jus�fica�va individualizada quanto à necessidade de cada item do presente Termo de Referência:

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF realiza anualmente um grande evento de educação e divulgação cien�fica e
tecnológica, o Fes�val de Tecnologia, Inovação e Ciência das Escolas Públicas do DF – FESTIC que tem como obje�vo fomentar a pesquisa cien�fica, a
produção tecnológica e a inovação na Educação Básica, objeto do presente Termo de Referência. 

Para o ano de 2019 a previsão é que o evento ocorra nos dia 24 e 25 de outubro no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, local
distante de muitas de nossas unidades escolares e por não possuírem transporte para os estudantes se faz necessária a contratação de ônibus para garan�r
o traslado destes.

O FESTIC acontecerá em parceria com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e para que consigamos iden�ficar e publicizar a par�cipação
da SEEDF são necessários os pór�cos, banners e testeiras (este úl�mo é fundamental para garan�r a iden�ficação dos trabalhos – aproximadamente 350 ao
longo dos dois dias de exposições – item essencial aos avaliadores dos trabalhos).

Alguns itens, além de dar visibilidade, também podem auxiliar na iden�ficação dos estudantes, tais como: camisetas e crachás.

Para a exposição dos trabalhos é indispensável a locação dos estandes, mesas e cadeiras. Além das exposições o evento conta também com
apresentações ar�s�cas dos estudantes, cerimônia de abertura e encerramento e premiação dos trabalhos que tradicionalmente são realizados em um
palco com sonorização. Estes itens (palco e sonorização) visam garan�r a visibilidade e contribuem para a qualidade destas ações. 
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Durante os dois dias de evento serão apresentados aproximadamente 350 trabalhos por 2.000 estudantes expositores a um público es�mado
em 5.000 (cinco mil) pessoas dia. Os expositores e professores tutores, 200 pessoas da comissão organizadora e 300 avaliadores permanecem no evento
durante todo o dia e é primordial garan�r a eles a alimentação (kits lanche e almoço), bem como bebedouros, copos descartáveis, água, lixeiras, brigadistas,
seguranças, clima�zadores e 01 gerador. Garan�ndo assim minimamente a “estadia” de todas estas pessoas. 

A complexidade da organização de um evento desta magnitude é enorme. Para que possamos reunir a equipe organizadora e os avaliadores
dos trabalhos necessitamos de um estande priva�vo para cada um destes públicos. Este ambiente garan�rá a deliberação das decisões para a equipe
organizadora e servirá como ponto de trabalho e compilação das avaliações pelos avaliadores.

Como formas de reconhecimento e incen�vo aos estudantes serão oferecidos medalhas e troféus, tais itens tem muito mais valor simbólico
que material.

Espera-se com a realização do FESTIC a promoção de uma cultura cien�fica que colabore com a formação de estudantes da Educação Básica,
e que esses par�cipem efe�vamente do desenvolvimento cien�fico e tecnológico como protagonistas, em ambientes de aprendizagem que es�mulem a
busca pelo conhecimento, à compreensão do mundo, ao desenvolvimento do pensamento autônomo e à inserção crí�ca na realidade, fatores vitais para o
exercício da cidadania e que contribuem para o desenvolvimento social, econômico e com a transformação da sociedade.

 

2 - DO OBJETO

2.1 O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de viabilização de eventos – contemplando todos
os serviços indispensáveis à sua plena execução, abrangendo organização, coordenação, acompanhamento, apoio logís�co, montagem, desmontagem
e manutenção de toda infraestrutura demandada, fornecimento de alimentação de forma a suprir a realização do Fes�val de Tecnologia, Inovação e
Ciência - FESTIC das Escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, conforme condições, especificações, quan�dades e exigências estabelecidas
neste Termo de Referência e seus Anexos.

2.2 Por se tratarem de es�ma�vas, as quan�dades indicadas neste Termo de Referência e anexos não cons�tuem, em hipótese alguma, compromissos
futuros para a SEEDF, razão pela qual não poderão ser exigidos nem considerados quan�dades e valores para pagamento mínimo, podendo sofrer
alterações de acordo com as necessidades do SEEDF, sem que isso jus�fique qualquer indenização à pretensa empresa contratada.

 

3 - DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3.1 Título do evento: Fes�val de Tecnologia, Inovação e Ciência – FESTIC - das Escolas Públicas da Secretaria de Educação do Distrito Federal – Etapa
Distrital.

3.2 Local de realização do evento: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, Brasília-DF.

3.3 Data da realização do evento: 24 de outubro (das 8h às 23h) e 25 de outubro de 2019 (das 8h às 18h).

3.4 Locação de equipamentos, materiais, alimentação e recursos humanos para a prestação dos serviços: conforme especificações e caracterís�cas
descritas na tabela abaixo:
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ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT

1 Pór�co

Box truss, estrutura treliça em alumínio Q30 (30x30cm), com
base retangular, 10m de largura X 4m de altura livre para
passagem. O serviço inclui transporte, montagem e
desmontagem das estruturas, bem como toda mobilização de
equipes, fretes, alvarás, licenças e ARTs necessárias. 2 (duas)
unidades por dia de evento. (Foto 1)

Diária 4

2 Banner

Banner para os pór�cos em lona night and day coloridos, na
dimensão dos pór�cos 10m de largura por 1,20m de altura, com
arte indicada pela SEEDF.Os banners são instalados na frente e
verso dos pór�cos, por isso são 2 (duas) unidades por dia de
evento para cada pór�co. (Foto 1)

Unid 4

3 Lona Box
Truss

Lona com Box Truss para o fundo de palco, com arte indicada
pela SEEDF/SUBEB, medindo 12m de largura por 4m de altura.
(Foto 2)

Unid 1

4 Banner

Banner/adesivo, plotado, para as testeiras dos estandes de
apresentação dos trabalhos, em lona night and day coloridos;
Dimensões do espaço e do adesivo a ser instalada a testeira:
100m X 0,50cm. Deverá vir cortado de acordo com o tamanho da
testeira.

Unid 370

5 Crachá Crachá em papel couchê 240g, 4/0 cores, tamanho 15 X 7cm,
com dois furos e cordão, para iden�ficação dos par�cipantes. Unid 5.200

6 Camiseta
Camiseta com manga curta, em fio 30 penteado com costura
especial, cor branca, customizadas com impressão serigráfica, 04
cores frente e verso. Tamanho: 07 anos infan�l.

Unid 1.000

7 Camiseta
Camiseta com manga curta, em fio 30 penteado com costura
especial, cor branca, customizadas com impressão serigráfica, 04
cores frente e verso. Tamanho: 10 anos infan�l.

Unid 850

8 Camiseta Camiseta com manga curta, em fio 30 penteado com costura Unid 500
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especial, cor branca, customizadas com impressão serigráfica, 04
cores frente e verso. Tamanho: “PP” Adulto.

9 Camiseta
Camiseta com manga curta, em fio 30 penteado com costura
especial, cor branca, customizadas com impressão serigráfica, 04
cores frente e verso. Tamanho: “P” Adulto.

Unid 600

10 Camiseta
Camiseta com manga curta, em fio 30 penteado com costura
especial, cor branca, customizadas com impressão serigráfica, 04
cores frente e verso. Tamanho: “M” Adulto.

Unid 1.000

11 Camiseta
Camiseta com manga curta, em fio 30 penteado com costura
especial, cor branca, customizadas com impressão serigráfica, 04
cores frente e verso. Tamanho: “G” Adulto.

Unid 1.000

12 Camiseta
Camiseta com manga curta, em fio 30 penteado com costura
especial, cor branca, customizadas com impressão serigráfica, 04
cores frente e verso. Tamanho: “GG” Adulto.

Unid 200

13 Camiseta
Camiseta com manga curta, em fio 30 penteado com costura
especial, cor branca, customizadas com impressão serigráfica, 04
cores frente e verso. Tamanho: “XG” Adulto.

Unid 50

14 Palco

01 (um) palco com a estrutura de ferro/metal modular na largura
e comprimento soldados, capacidade de carga de 16 toneladas,
piso de madeira, forte espessura, 06m comprimento X 06m de
largura x 0,80cm altura, contemplando 02 pontos de energia e
iluminação, com escada nas laterais e uma rampa de
acessibilidade, com corrimão, iluminação básica para saldo,
montagem e desmontagem.

Diária 2

15 Flores

Arranjo de flores �po jardineira (flores naturais, tropicais e do
campo) de impacto em vaso decora�vo para decoração do palco,
altura média de 1m. 01 (uma) unidade para os dois dias de
evento.

Unid 1
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16 Púlpito Caracterís�cas Mínimas: Púlpito em acrílico cristal para
cerimonial, dimensões aproximadas: 1,20 m x 50 cm x 12 mm x
40 cm (A x L x E x P), com tampo medindo 50 x 35 cm. 01 (uma)
unidade por dia de evento (para o palco).

Unid 2

17 Microfone Microfone de mão sem fio, com bateria 05 (cinco) unidades por
dia de evento. Diária 10

18
Pedestal

para
microfone

Pedestal para microfone. 05 (cinco) unidades por dia de evento. Diária 10

19 Sonorização

Mesa de som pré- amplificada, 32 canais Digital com controle de
saída de efeitos por canal, Rack virtual com 4 processadores de
Efeito e 8 equalizadores gráficos com 31 bandas padrão por
canal, processador de efeitos com até 100 mul�-efeitos incluindo
reverb, Caixas de som acús�cas com resposta de frequência
entre 60HZ e 20 HZ, em quan�dade compa�vel para a realização
de evento com até 3 000 pessoas, disposição em arranjo ver�cal,
em guias de onda cilíndrica, fixados ao chão ou em estrutura box
truss, andaime ou em pontos de fixação próprios no local do
evento; Caixas acús�cas dedicadas a faixa de subgraves que
compreendem de 20 a 60 KHz; Sistema de caixas acús�cas com
sistema informa�zado de alinhamento; Amplificador e Periféricos
Potência mínima para este item 4.000 Wats RMS. Todo o
cabeamento necessário para o perfeito funcionamento do
sistema de sonorização. Deve suportar apresentações de bandas
com instrumentos diversos. (Foto 3)

Diária 2

20
Operador

técnico em
sonorização

O serviço deverá ser executado por profissional com experiência,
o qual será responsável por toda sonorização do evento. 01 (um)
operador por dia de evento.

Diária 2

21 Cadeira Cadeira fixa sem braço estofada. 24 (vinte e quatro) unidades por
dia de evento. Diária 48

22 Mesa Mesa redonda em PVC, para 06 cadeiras. 200 (duzentas)
unidades por dia de evento.

Diária 400
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23 Mesa Mesa de reunião para 12 (doze) pessoas. 02 (duas) unidades por
dia de evento. Diária 4

24 Mesa de
centro

Mesa de centro medindo 90cm x 35,4 x 60cm (LxAxP). 02 (duas)
unidades por dia de evento. Diária 4

25 Sofá Sofá de 2 (dois) lugares, em courino preto. 07 (sete) unidades por
dia de evento. Diária 14

26 Armário

Armário de aço com duas portas e cinco prateleiras, fechamento
com chave. Medidas aproximadas 1,98m altura/0,90m
largura/0,45m profundidade. 08 (oito) unidades por dia de
evento.

Diária 16

27 Tela de
projeção

Tela para projeção de 300 polegadas, com tripé. 05 (cinco)
unidades por dia de evento. Diária 10

28 Projetor Projetor mul�mídia de 10.000 ansilumens. 05 (cinco) unidades
por dia de evento Diária 10

29 Mesa Mesa 45cm X 70cm para suporte do projetor. 05 (cinco) unidades
por dia de evento. Diária 10

30 Mesa
Mesa quadrada em PVC, com espaço para 04 cadeiras, para os
estandes das exposições dos trabalhos. 560 (quinhentas e
sessenta) unidades por dia de evento.

Diária 1.120

31 Notebook

Notebooks para uso da Equipe Organizadora e Avaliadores.
Notebook Tela Full HD de 15,6'', Processador Intel Core i7 da 6ª
geração, Memória RAM de 8GB, HD de 1TB SSD de 8GB, Placa de
vídeo dedicada GeForce GTX 960m com 4GB de memória,
Sistema operacional: Windows Home. 20 (vinte) unidades por dia
de evento.

Diária 40

32 Impressora Impressora mul�funcional, fotocopiadora, scanner, com tonner
para suprir todo o período do evento. 03 (três) unidades por dia

Diária 6
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de evento. As folhas de papel serão fornecidas pela SEEDF.

33

Medalha
premiação
a�vidades

pedagógicas

Medalha para expositores frente, com fita azul, em ce�m de 45
mm, personalizada, cunhada com a logomarca do evento.
Medida: 07 cm de diâmetro e 03 mm de espessura, ouro
brilhante.

Unid 5.000

34 Troféu

Troféu em acrílico cristal. Dimensões aproximadas: 20x15X1cm
(A x L x E). Com base montada em acrílico dimensão aproximada:
18x8x1,5 (C x L x E). Material base: acrílico cristal. Formato:
Recortado. Gravação digital Cores: 4X0. O número de troféus está
de acordo com o número de trabalhos inscritos no FESTIC.

Unid 400

35 Puff

Puff formato de pêra, enchimento interno em flocos de isopor
recarregável, reves�mento em couro sinté�co, dimensões
aproximadas 90x76x60cm (AxLxP), cores variadas. 360 (trezentos
e sessenta) unidades por dia de evento.

Diária 720

36 Coordenador
geral

O serviço deverá ser executado por profissional com experiência,
o qual será responsável pelo planejamento, organização prévia e
execução do evento, coordenação dos profissionais envolvidos,
de traslados, de protocolo de cerimonial, entre outras
incumbências inerentes ao acompanhamento e desfecho do
evento, sob a supervisão da Contratante. 02 (dois)
coordenadores por dia de evento

Diária 4

37 Coordenador
de logís�ca

Responsável por definir todos os recursos necessários à
realização do evento, coordenar a equipe, delegar funções,
acompanhar o andamento das a�vidades, controlar horários,
elaborar relatórios sobre profissionais, a�vidades e materiais a
serem u�lizados. 04 (dois) coordenadores por dia de evento.

Diária 8

38 Operador de
  iluminação

Profissional responsável pela operação e manutenção de
qualquer �po de luz durante o evento. 01 (um) operador por dia

Diária 2
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de evento.

39 Cabo Cabo P2 para P10. 04 (quatro) unidades por dia de evento. Diária 8

40 Rádio
comunicador

Sem linha telefônica, portá�l, alcance 1.000m, clip de cinto, com
bateria e carregador. 20 (vinte) unidades por dia de evento. Diária 40

41
Serviço de 
fotografia

digital

Diária de fotógrafo, equipamento digital, material entregue em
formato a combinar. 01 (um) profissional por dia de evento. Diária 2

42
Estande

Comissão
Organizadora

Estande (sala) medindo 15m X 15m X 2,20m, com porta, carpete
na cor cinza, todo fechado, ar condicionado compa�vel ao
tamanho do estande, acesso a internet e iluminação compa�vel
com o tamanho do estande. Disponibilizar mobiliário e demais
materiais de acordo com o item 2.4.1

Diária 2

43 Estande
Avaliadores

Estande (sala) medindo 10m X 10m X 2,20m, com porta, carpete
na cor cinza, todo fechado, ar condicionado compa�vel ao
tamanho do estande, acesso a internet e iluminação compa�vel
com o tamanho do estande. Disponibilizar mobiliário e demais
materiais de acordo com o item 2.4.2

Diária 2

44 Estande
Cozinha

Estande (sala) medindo 20m X 20m X 2,20m, com porta, 04
pontos de energia e iluminação compa�vel ao tamanho do
estande.  Disponibilizar mobiliário e demais materiais de acordo
com o item 2.4.3

Diária 2

45

Estande
Exposição

dos
trabalhos

Estande medindo 03m X 03m X 2,20m, 01 ponto de energia e
iluminação compa�vel ao tamanho do estande. 280 (duzentas e
oitenta unidades) por dia de evento.

Diária 2

46 Estante de
aço

Estante de aço com 05 vãos dimensões 1.800mm (A) x 920mm
(L) x 300mm (P). 10 (dez) unidades por dia de evento. Diária 20
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47 Cadeira Locação de cadeiras em PVC branca, sem braço, para os espaços
do restaurante e interior dos estandes. 2.240 (dois mil duzentos
e quarenta) unidades por dia de evento

Diária 4.480

48 Café

Café em garrafa térmica de 1litro, incluindo copos, colheres
descartáveis, açúcar e adoçante. 30 (trinta) litros por dia, sendo
15 (quinze) litros no período matu�no e 15 (quinze) no período
vesper�no por dia de evento.

Litro 60

49 Chá

Chá diversos sabores em garrafa térmica de 1 litro, incluindo
copos, colheres descartáveis, açúcar e adoçante. 10 (dez) litros
por dia, sendo 05 (cinco) litros no período matu�no e 05 (cinco)
no período vesper�no por dia de evento.

Litro 20

50 Coquetel
volante

Fornecimento de Coquetel Volante Descrição: cardápio mínimo
de  salgadinhos fritos variados; salgadinhos assados variados;
mini pizzas; torteletes e canapés variados; refrigerantes e sucos
variados. Utensílios e toda a infraestrutura para servimento do
coquetel será de responsabilidade da Contratada.

Por
pessoa 500

51 Kit Lanche SUCO: bebida que con�ver suco, ou polpa de fruta, ou extrato
vegetal ou parte do vegetal, adicionada de açúcar, e água
potável, preparada através de processo tecnológico adequado,
que assegure a sua apresentação e conservação até o momento
de consumo. Sabores variados .Embalagem primária: caixas
cartonadas (�po tetra pak) esterilizados, herme�camente
fechadas, contendo 200 ml de produto sem conservantes,
envasado em sistema assép�co a ser conservado em
refrigeração, conforme legislação vigente. FRUTA: MAÇÃ -
Categoria Extra. Peso por unidade: 120g, com variação de 10%,
sendo mínimo de 108g e máximo de 132g. PÃO COM  QUEIJO.
PÃO: Farinha de trigo, açúcar, ovos, margarina, fermento

Unid 17.416
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biológico seco, propionato de cálcio, adi�vos permi�dos na
legislação, enriquecido com vitaminas permi�das na legislação
vigente. QUEIJO: Queijo �po mussarela, deve ser apresentado
em fa�as de aproximadamente 30g. Ter cor e aspectos aparentes
e �picos do gênero alimen�cio, de acordo com a legislação
vigente. GUARDANAPO: Guardanapo de papel com dimensão
mínima de 15x15cm

52 Almoço

Cardápio mínimo: salada variada (folhas e legumes variados e
molho);  arroz (branco e com brócolis ou piamontese); 02 (dois)
�pos de carne (bovina e frango); massas variadas (com molho ao
sugo ou molho branco); guarnições variadas (farofa, batata
sautê, purê de batata); sobremesa variadas (mousse, pudim,
pavê) ; frutas variadas (frutas da estação); sucos variados (natural
ou polpa); refrigerantes variados (normal e diet) ; água mineral
(sem gás). O serviço de buffet será do �po americano (self-
service); As bebidas serão servidas por garçons. Utensílios: copos
de vidro, bandejas, jarras e talheres de inox, pratos, réchaud para
pratos quentes, recipiente para sobremesa, guardanapo de
papel, mesas e cadeiras para o buffet, mesas de apoio e todos os
utensílios e infraestrutura será de responsabilidade da
Contratada; Demanda de Pessoal: Mínimo de 01(um)
coordenador de salão e 01(um) garçom a cada 30 (trinta)
pessoas, todos devidamente uniformizados e iden�ficados. Serão
servidas 8 708 (oito mil setecentas e oito) refeições nos dois dias
de evento, sendo 4 558 (quatro mil quinhentas e cinquenta e
oito) refeições no primeiro dia e 4 150 (quatro mil cento e
cinquenta) refeições no segundo dia.

Por
pessoa 8 708

53 Ônibus Ônibus urbano, em perfeito estado de conservação, com cinto de
segurança em todos os bancos, com motorista portando celular,
combus�vel, sem ar condicionado, durante o período de 10
horas. No valor das diárias já deverão estar incluso o custo com
seguro de cobertura integral, incluindo danos a terceiros e
combus�vel.Serão 2 (dois) ônibus para o diurno e 01 (um) ônibus
para o noturno para cada uma das 14 (catorze) Coordenações
Regionais de Ensino, totalizando 42 (quarenta e dois) ônibus por

Diária 84
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dia de evento. Cada ônibus fará o trajeto de ida ao local do
evento e retorno à unidade escolar nos turnos matu�no,
vesper�no e noturno. O cronograma das escolas atendidas será
encaminhado previamente à Contratada pela Contratante.

54 Clima�zador

Clima�zador aspersivo com regulagem de neblina, nível máximo
de ruído de 67dB, tensão 220V, reservatório de 100 litros, com
instalação, desinstalação e fornecimento de água. 20 unidades
por dia de evento. O fornecimento de água diz respeito à água
que é necessária para o funcionamento do clima�zador. A
quan�dade solicitada (20 unidades por dia de evento) faz-se
necessária visto que o tamanho do espaço em que ocorrerá o
evento é bastante grande e os clima�zadores serão distribuídos
por todo o local.

Diária 40

55 Bebedouro
elétrico

Bebedouro elétrico para garrafões de 20 litros; �po torre. Saída
para água natural e gelada. Prever instalação e manutenção. 23
(vinte e três) unidades por dia de evento.

Diária 46

56
Água Mineral
garrafão de

20 litros

Garrafão de 20L de água mineral, com entrega e instalação. No
preço unitário do garrafão devem estar agregados todos os
custos acima descritos. 140 (cento e quarenta) unidades por dia
de evento.

Unid 280

57 Copos
descartáveis

Copos descartáveis para a ingestão de água. 104 (cento e quatro)
pacotes com 100 (cem) unidades por dia de evento.

Pacote
com 100
unidades

208

58
Dispenser
para copos

descartáveis

Dispenser cilíndrico para copos descartáveis de plás�co de
180/200 ml. Ponteiras em plás�co e cilindro central em plás�co
transparente. Durável, prá�co e sustentável. Capacidade: para
100 copos de 180 ou 200 ml. 23 (vinte e três) unidades por dia
de evento.

Diária 46

59 Lixeira para
copos

Lixeira para copos de água descartáveis de 180 ou 200 ml, feito
em plás�co. 23 (vinte e três) unidades por dia de evento

Diária 46
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descartáveis

60 Lixeiras Lixeira com tampa e pedal capacidade de 100 litros, 50
(cinquenta) unidades por dia de evento. Diária 100

61 Brigadista /
Socorrista

Brigadista/Socorrista para o período diurno, sendo profissionais
com qualificação técnica comprovada e capacitados para atuar
na prevenção, abandono de área, combate a princípio de
incêndio e prestação de primeiros socorros. Atender com
presteza ao alarme de incêndio, inves�gar possíveis sinais de
princípio de incêndio, combater o fogo no seu início com
recursos apropriados, re�rar pessoas rapidamente em caso de
incêndio ou pânico, relatar imediatamente irregularidades e
riscos encontrados em inspeções, acionar o Corpo de Bombeiros
quando necessário prestando todo apoio de acordo com as
normas técnicas e regulamentações, devidamente
uniformizados, munidos de rádio e dos equipamentos
necessários ao desempenho de suas funções. A cotação para
esse item deverá ser para dupla. 20 (vinte) brigadistas por dia de
evento

Diária 40

62 UTI Móvel

UTI Móvel serviço de pronto socorro móvel de emergências e
urgências médicas aos par�cipantes de evento e equipe,
contando com eventual deslocamento de pacientes até centro
hospitalar, sendo prestado por uma UTI Móvel totalmente
equipada, incluindo médico e enfermeiro, que ficará no local
durante todo o período acordado. 01 (uma) unidade por dia de
evento

Diária 2

63 Gerador de
Energia 300

KVA

Gerador, locação, montagem, instalação e re�rada de conjunto
de grupo gerador super silenciado motor de 300/kva. Incluir
combus�vel para uso ininterrupto e os cabos necessários
independente da distância. Prever a distribuição da energia em
pontos diversos, a depender do projeto. Prever mão de obra,
cabos, equipamentos e o técnico para manutenção e
acompanhamento diário.

Diária 2
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64
Auxiliares de 

Serviços
Gerais

Pessoas que ficarão encarregadas, durante a realização e após a
realização do evento, pela limpeza dos banheiros e das demais
áreas comuns do local. Todo o material e equipamentos
necessários para a limpeza ficará a cargo da Contratada.12 (doze)
pessoas por dia de evento.

Diária 24

65
Auxiliares
para apoio

logís�co

Pessoas que ficarão encarregadas, durante a realização do
evento, pelo recebimento, conferência e distribuição dos kits
lanche, acolhimento e organização dos estudantes no servimento
das refeições, entrega de camisetas e apoio logís�co em geral. 10
(dez) pessoas por dia de evento.

Diária 20

66

Auxiliares
para apoio
logís�co de
transporte

Pessoas que ficarão encarregadas, durante a realização do
evento pelo acolhimento e organização dos estudantes no local
de embarque e desembarque do evento. 06 (seis) pessoas por
dia de evento.

Diária 12

67 Segurança
diurno

Profissional capacitado, de empresa devidamente cadastrada na
Polícia Federal e na Secretaria de Segurança Pública do Estado,
Município e/ou Distrito Federal, portando aparelho celular,
trajando uniforme. Deverá percorrer a área sob sua
responsabilidade, atentando-se para eventuais anormalidades;
interferir, quando necessário, tomando as providências
necessárias; vigiar a entrada e saída das pessoas do local do
evento, observando as a�tudes que lhe pareçam suspeitas, para
tomar medidas necessárias à preservação; tomar as medidas
repressivas necessárias a cada caso, baseando-se nas
circunstâncias observadas, para evitar danos; executar ronda
diurna nas dependências do evento, verificando se portas,
janelas, portões e outras vias de acesso de acordo com o
planejado pelo evento, examinando as instalações hidráulicas e
elétricas e constatando irregularidades, a fim de possibilitar a
tomada de providências necessárias, evitando roubos e
prevenindo incêndios e outros danos; controlar a movimentação

Diária 20
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de pessoas, veículos e materiais; atender os par�cipantes,
iden�ficando-os e encaminhando-os aos setores procurados,
bem como outras a�vidades per�nentes às funções. 10 (dez)
profissionais por dia de evento

68 Segurança
noturno

Profissional capacitado, de empresa devidamente cadastrada na
Polícia Federal e na Secretaria de Segurança Pública do Estado,
Município e/ou Distrito Federal, portando aparelho celular,
trajando uniforme. Deverá percorrer a área sob sua
responsabilidade, atentando-se para eventuais anormalidades;
interferir, quando necessário, tomando as providências
necessárias; vigiar a entrada e saída das pessoas do local do
evento, observando as a�tudes que lhe pareçam suspeitas, para
tomar medidas necessárias à preservação; tomar as medidas
repressivas necessárias a cada caso, baseando-se nas
circunstâncias observadas, para evitar danos; executar ronda
noturna nas dependências do evento, verificando se portas,
janelas, portões e outras vias de acesso de acordo com o
planejado pelo evento, examinando as instalações hidráulicas e
elétricas e constatando irregularidades, a fim de possibilitar a
tomada de providências necessárias, evitando roubos e
prevenindo incêndios e outros danos; controlar a movimentação
de pessoas, veículos e materiais; atender os par�cipantes,
iden�ficando-os e encaminhando-os aos setores procurados,
bem como outras a�vidades per�nentes às funções. 03 (três)
profissionais por noite de evento.

Diária 6

69
Grades de
isolamento
contenção

Grades de contenção para isolamento, contenção e demarcação
de espaços medindo aproximadamente 2,20 m de comprimento
x 1,30 de altura. Material metálico, bordas arredondadas e
orelhas intertravantes que evitam o desencaixe das grades
durante a montagem e durante o uso. 40 (quarenta) unidades
por dia de evento.

Diária 80

70 Ponto de
Internet com

acesso e

Acesso à rede mundial de computadores, por banda larga, já
incluídos os serviços de provedor e de cabeamento ou modem.
02 (dois) pontos de internet por dia de evento, sendo 01 com o

Ponto
Diária

6
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tempo
ilimitado

sinal “aberto” para livre acesso ao público e 01 com sinal
“fechado” para o uso restrito da comissão organizadora.

 

4 - DA JUSTIFICATIVA

Alinhado à missão da Secretaria de Estado de Educação do Distrito federal que visa proporcionar uma educação pública, gratuita e
democrá�ca, voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de construção cien�fica, cultural e polí�ca da sociedade,
assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes, será realizado
o Fes�val de Tecnologia, Inovação e Ciência – FESTIC - das Escolas Públicas da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

O FESTIC é um importante instrumento para a exposição e divulgação da produção cien�fica, tecnológica e cultural desenvolvida na rede
pública de ensino do Distrito Federal, cons�tuindo uma a�vidade pedagógica e cultural com importante potencial inovador do ensino, da aprendizagem e da
compreensão da prá�ca cien�fica no ambiente escolar. O fes�val promove, ainda, a par�cipação de toda a comunidade escolar em torno de um projeto
pedagógico, socializando as vivências interdisciplinares e/ou inovadoras realizadas pelos estudantes no âmbito das unidades escolares, valorizando o
trabalho pedagógico e fortalecendo o processo de ensino- aprendizagem, em consonância com o Currículo em Movimento da Educação Infan�l e do Ensino
Fundamental (2018) e o Currículo em Movimento da Educação Básica (2014) para o Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos –
EJA.

O FESTIC tem como missão difundir e promover uma cultura cien�fica que es�mule a iniciação cien�fica, tecnológica e a inovação
educacional, cons�tuindo uma oportunidade de aprendizagem e entendimento sobre as etapas de construção do conhecimento cien�fico por meio da
elaboração e desenvolvimento de projetos com fundamento cien�fico.

Promove, ainda, o incen�vo à cultura inves�ga�va, à cria�vidade, à reflexão, à capacidade inven�va e desperta vocações. Desse modo,
eventos como o FESTIC colaboram na formação de estudantes da educação básica, criando ambientes de aprendizagem que es�mulem a busca pelo
conhecimento, levando à compreensão do mundo, ao desenvolvimento do pensamento autônomo e à inserção crí�ca na sociedade, fatores vitais para o
exercício da cidadania.

Para além do fortalecimento das a�vidades escolares e melhoria da qualidade da educação em ciências e tecnologia, a divulgação cien�fica,
nesse contexto, também contribui para a apreciação cole�va do valor e da importância do conhecimento cien�fico e tecnológico e pode ser entendida como
uma ação na formação permanente de cada indivíduo, proporcionando oportunidades e condições para ampliação do ideal de cidadania.

Os trabalhos selecionados para a Etapa Distrital do FESTIC incluem as sete modalidades de ensino: Educação Infan�l, Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional e Educação Especial. Os trabalhos
subme�dos ao FESTIC pelas unidades escolares deverão ser de cunho cien�fico, tecnológico e inves�ga�vo. Cada unidade escolar possuirá um estande para
realizar a exposição de seus trabalhos. Obrigatoriamente os trabalhos inscritos no FESTIC deverão estar voltados à temá�ca da Semana Nacional de Ciências
e Tecnologia – SNCT – 2019, a saber: “Bioeconomia: diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável”.

O FESTIC ocorrerá em 4 (quatro) etapas no âmbito da SEEDF como descrito e apresentado a seguir:
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I – Etapa Local: Deverá ser realizada nas unidades escolares, núcleos de ensino e ins�tuições educacionais parceiras da Rede Pública de
Ensino do DF, contemplando todas as etapas/modalidades/segmentos, para seleção dos trabalhos visando a par�cipação na Etapa Regional. Ficará a cargo
da Coordenação Regional de Ensino – CRE – definir junto às suas respec�vas unidades escolares a quan�dade de trabalhos que cada uma poderá enviar à
Etapa Regional

II – Etapa Regional: Será realizada nas 14 (quatorze) CRE e a seleção de trabalhos seguirá conforme as seguintes especificações:

Bloco A – Serão selecionados os 3 (três) trabalhos com maior pontuação, em cada etapa/modalidade/segmento para apresentação na Etapa
Distrital, totalizando 18 (dezoito) por CRE. Os trabalhos da EJA 1º e 2º segmentos apresentados na Etapa Regional serão automa�camente selecionados
para a Etapa Distrital e não terão limite de selecionados

Bloco B – Os trabalhos do Ensino Médio e da Educação Profissional concorrerão conjuntamente dentro de 4 (quatro) Ramos do
Conhecimento elencados no Ar�go 12 do regulamento do FESTIC. Serão classificados os 2 (dois) mais pontuados em cada ramo, uma vez não havendo
inscrição e/ou classificação em algum ramo, a contagem passará a considerar as melhores classificações seguintes dos outros ramos a fim de totalizar 8
(oito) trabalhos do Bloco B por CRE, para o Ensino Médio e Educação Profissional. Os trabalhos da EJA 3º segmento concorrerão apenas entre si e dentro de
um dos 4 (quatro) Ramos do Conhecimento. Todos os trabalhos da EJA 3º segmento apresentados na Etapa Regional serão automa�camente selecionados
para a Etapa Distrital, não havendo limite de selecionados.

O trabalho deverá conter no mínimo 3 (três) registros escritos que deverão ser os mesmos para todas as Etapas (Local, Regional e Distrital):

I. Diário de Bordo: é o registro de todas as informações, pesquisas, dúvidas, questões, ques�onamentos, ilustrações, desenhos, gráficos,
experimentos, fichamentos, dados produzidos, resultados ob�dos, cronologia dos experimentos e qualquer outra informação importante a respeito da
pesquisa. O Diário de Bordo deverá acompanhar a equipe em todas as etapas do FESTIC. O Diário de Bordo deverá ser avaliado durante a apresentação dos
trabalhos.

II. Projeto de Pesquisa: O Projeto acompanhará a inscrição (Art. 8º do Regulamento do FESTIC), e diferenciar-se-á conforme a especificidade
de cada Bloco. O projeto de pesquisa será avaliado previamente à apresentação dos trabalhos.

III. Pôster (banner): Os trabalhos do Bloco A – 3º Ciclo do Ensino Fundamental, Altas Habilidades/Superdotação, EJA 1º e 2º segmento – e do
Bloco B, devem ser acompanhados de pôster (banner) nas dimensões de 90 cm de largura e 120 cm de altura, o qual apresentará de maneira sucinta as
ideias centrais do projeto.

1. Destaca-se que a principal função do banner é sinte�zar as informações e dados relevantes da pesquisa.

2. O banner deverá conter os seguintes elementos mínimos: iden�ficação (ins�tuição, autores, orientadores), introdução (apresentação, jus�fica�va,
problema, hipóteses, obje�vos/questões de pesquisa), desenvolvimento (referencial teórico, metodologia) e conclusão (resultados, considerações
finais).

3. O banner não deve incluir resumo, citações, tampouco palavras-chave.

4. Sugere-se u�lizar, quando for o caso, ilustrações/imagens de alta qualidade (resolução, ni�dez e enquadramento), de preferência coloridas que
possam ins�gar o público visitante.

5. As imagens, tabelas e gráficos devem conter legendas que as iden�fiquem.
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Os Projetos inscritos no Bloco A deverão apresentar:

a. Título do Projeto

b. Resumo

Descrição breve do desenvolvimento do projeto (entre 200 e 500 palavras).

c. Questão de Pesquisa e Obje�vos

Delimitação das questões norteadoras da inves�gação e do que se quer alcançar ao final da pesquisa.

d. Metodologia

Descrever detalhadamente o planejamento e o desenvolvimento das ações, ar�culadas a questão-problema proposta (item c). Incluir os
procedimentos que serão realizados para obtenção e análise de dados (dados da pesquisa).

e. Expecta�va de Resultados ou Resultados

Descrever de modo explícito os resultados parciais ou resultados finais. Atentar-se para uso correto das grandezas e unidades de medidas.
Registrar e analisar os dados relevantes ob�dos que corroboram ou refutam a hipótese ou indicar a solução da questão problema.

f. Considerações Finais

Descrever as intencionalidades, con�nuidade do projeto de pesquisa, alterações de metodologia, considerações a respeito da execução do
projeto e encaminhamentos futuros.

g. Referências

Seguir o padrão da ABNT. U�lizar referências de pesquisadores e ins�tuições confiáveis.

h. Imagens, Gráficos e Tabelas

As imagens, tabelas e gráficos devem conter �tulo e legenda que os iden�fiquem. Deve-se atribuir créditos e fontes de obtenção para todos
os itens.

Os Projetos inscritos no Bloco B deverão apresentar:

 a. Título do Projeto

b. Resumo

Descrição breve do desenvolvimento do projeto das etapas do projeto (entre 200 e 500 palavras).

c. Questão de pesquisa e obje�vos

Delimitar o tema no contexto a ser pesquisado. Quando transcrever trechos de outros autores, atribuir autoria e fazer referência da obra.

d. Jus�fica�va

Descrever/apresentar evidências e/ou argumentos que jus�fiquem a relevância da pesquisa.
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e. Questão/Problema

Deve explicitar a pergunta, a formulação ou a hipótese que direciona a inves�gação. Esse item deve ser explícito e passível de solução.

f. Obje�vos

Delimitação do que se quer alcançar ao final da pesquisa.

g. Hipóteses

São afirmações categóricas (suposições) alicerçadas em arcabouços teóricos, que tentam responder às perguntas de pesquisa elencadas. São
possíveis soluções para o problema levantado. O trabalho de pesquisa, então, irá confirmar ou negar cada hipótese (ou suposição) levantada.

h. Referencial Teórico

Apresentar a fundamentação base e os conceitos u�lizados para a inves�gação do problema/hipótese abordado, bem como suas ar�culações
com obje�vos da pesquisa.

i. Metodologia

Descrever detalhadamente o planejamento e o desenvolvimento das ações, ar�culadas a questão/problema propostos (item d). Incluir os
procedimentos que serão realizados para obtenção de resultados ou informações (dados da pesquisa).

j. Expecta�va de Resultados ou Resultados

Descrever de modo explícito os resultados parciais ou resultados finais. Atentar-se para uso correto das grandezas e unidades de medidas.
Registrar os dados relevantes ob�dos que servem de fundamento para a hipótese ou para indicar a solução da questão problema. Se houver, apresentar a
contrapar�da social (envolvimento da comunidade, divulgação dos resultados, ações transformadoras, etc)

k. Considerações Finais

Descrever as intencionalidades, con�nuidade do projeto de pesquisa, alterações de metodologia, considerações a respeito da execução do
projeto e encaminhamentos futuros.

l. Referências

Seguir o padrão de formatação da ABNT. Procurar referências de pesquisadores e ins�tuições confiáveis.

m. Imagens, Gráficos e Tabelas

As imagens, tabelas e gráficos devem conter �tulo e legenda que os iden�fiquem. Deve-se atribuir créditos e fontes de obtenção para todos
os itens.

 

5 - DA CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, em nome da licitante, expedido(s) por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter a
Contratada (Pessoa Jurídica) desempenhado a prestação de serviços semelhantes, de forma per�nente e compa�vel com o objeto desta contratação.
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6 - DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO A SER CONTRATADO

O serviço a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº 5.450/05, por possuir
padrões de desempenho e caracterís�cas gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto ser licitado por meio da modalidade
Pregão.

 

7 - DO CUSTO E FORMAÇÃO DOS PREÇOS

7.1 A planilha para es�ma�va de composição do custo e a formação dos preços dos serviços, objeto do presente Termo de Referência, deverá ser
elaborada de acordo com o Anexo.

7.2 A es�ma�va de preços deverá constar discriminação detalhada dos serviços, contendo, ainda, preço unitário e total dos itens, cotados em moeda
nacional, expressos em algarismos e por extenso, já consideradas todas as despesas com tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam
direta ou indiretamente nos preços para execução do objeto, conforme Anexo.

 

8 - DO PÚBLICO ALVO

8.1 O Evento contará com par�cipação de aproximadamente 10.600 (dez mil e seiscentas) pessoas (por dia de vento) dentre elas: 4.350 (quatro mil,
trezentos e cinquenta) estudantes expositores, 650 (seiscentos e cinquenta) professores orientadores que acompanharão os estudantes expositores,
5.040 (cinco mil e quarenta) estudantes visitantes acompanhados pelos seus respec�vos professores, 322 (trezentos e vinte e dois) gestores e 200
(duzentos) professores da equipe organizadora.

8.1.1 O quan�ta�vo informado é es�mado, razão pela qual a Administração não está obrigada a aquisição total dos itens previstos.

8.2 Para efeito de custos, apenas três grupos do público alvo indicado serão considerados, a saber: a) 4.350 (quatro mil, trezentos e cinquenta)
estudantes expositores, b) 650 (seiscentos e cinquenta) professores orientadores acompanhando os estudantes expositores e c) 200 (duzentos)
gestores e professores da equipe organizadora, totalizando 5.200 (cinco mil e duzentas) pessoas (por dia de evento). Segue, abaixo, tabela com a
descrição dos cálculos para efeitos de custo:

Estudantes Expositores Quantitativo Dia 24 Dia 25

Educação Infantil 1.050 1.050 *

Anos Iniciais 850 850 850
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Anos Finais 336 336 336

Ensino Médio/Profissional 896 896 896

Ensino Especial 642 * 642

Altas Habilidades 336 336 336

EJA 240 240 240

Demais Participantes    

Professores Orientadores 650 650 650

Comissão Organizadora 200 200 200

TOTAL GERAL 5.200 4.558 4.150

 

*Os estudantes expositores da Educação Infan�l par�ciparão do evento APENAS NO 1º DIA.

*Os estudantes expositores do Ensino especial par�ciparão do evento APENAS NO 2º
DIA.                                                                                                                                           

 

9 - DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

9.1 O Evento será realizado nos dias 24 de outubro (das 8h às 23h) e 25 de outubro de 2019 (das 8h às 18h).

9.2 A programação do Fes�val acontecerá conforme descrito abaixo:
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Programação dia 24

Horário Atividade

08h Cerimônia de Abertura do Festival

09 às 12h Visitação aos estandes de exposição dos trabalhos do matutino

9h30h Lanche (Kit Lanche)

11h30 às 14h Almoço

14h às 18h Visitação aos estandes de exposição dos trabalhos do vespertino

15h Lanche (Kit Lanche)

16h Premiação dos estudantes da Educação Infantil

18h Encerramento do evento

19h Coquetel

19h às 22h Visitação aos estandes de exposição dos trabalhos da EJA e Ensino Médio noturno

22h Encerramento noturno
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Programação dia 25

Horário Atividade

08h Cerimônia de Abertura do Festival

09 às 12h Visitação aos estandes de exposição dos trabalhos do matutino

9h30 Lanche (Kit Lanche)

11h30 às 14h Almoço

14h às 18h Visitação aos estandes de exposição dos trabalhos do vespertino

15h Lanche (Kit Lanche)

16h Premiação dos estudantes

18h Encerramento do evento

 

10 - DO CRONOGRAMA DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO

10.1 Os materiais deverão ser de PRIMEIRA QUALIDADE, não sendo aceitos materiais, REMANUFATURADOS OU RECONDICIONADOS.

10.2 O material será considerado recebido após verificação da qualidade e quan�dade, conforme especificação con�da no Anexo deste Termo de
Referência. A Contratada terá a responsabilidade de instalar, zelar pelo bom funcionamento e manutenção, bem como recolher e devolver os itens
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locados. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência,
Anexo e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/subs�tuídos, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

10.3 A arte gráfica para confecção dos banners, camisetas, crachás, medalhas e troféus será disponibilizada em CD e deverá ser solicitada à Diretoria de
Programas e Projetos Educacionais da SUBEB/SEEDF no dia seguinte à assinatura do contrato. Endereço: Quadra 2, Bloco C, 3º andar - Edi�cio Phenícia,
telefone 3901-3294.

10.4 Os banners, camisetas, crachás, medalhas e troféus, deverão ser entregues até o dia 22/10/2019 no período das 08h às 11h30min e das 13h às
16h30min, na Subsecretaria de Educação Básica da SEEDF, situada no SBN, Quadra 2, Bloco C, 3º andar - Edi�cio Phenícia, telefone 3901-3294.

10.5 Todo o equipamento técnico discriminado/solicitado deverá estar instalado no local do evento e com plena condição de uso e operação, com no
mínimo 01 (um) dia de antecedência do início do evento.

10.5.1 O operador técnico de audiovisual/som (profissional capacitado para operacionalizar os equipamentos audiovisuais constantes deste
Termo de Referência) deve estar disponível no local com no mínimo 01 (uma) hora de antecedência do horário previsto para início do evento.

10.6 O buffet (almoço) deverá ser viabilizado, com qualidade, para ser servido aos estudantes, equipe organizadora e professores orientadores,
totalizando 8.708 (oito mil setecentos e oito) refeições, distribuídas nos 02 (dois) dias do evento e ser servido a par�r das 11h30min às 14h, conforme
cardápio apresentado no Anexo.

Estudantes Expositores Quantitativo Dia 24 Dia 25 TOTAL

Educação Infantil 1.050 1.050 *  

Anos Iniciais 850 850 850  

Anos Finais 336 336 336  

Ensino Médio/Profissional 896 896 896  

Ensino Especial 642 * 642  

Altas Habilidades 336 336 336  
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EJA 240 240 240  

Demais Participantes     

Professores Orientadores 650 650 650  

Comissão Organizadora 200 200 200  

TOTAL GERAL 5.200 4.558 4.150  

Cálculo de Almoços  4.558 4.150 8.708

* Os estudantes expositores da Educação Infantil participarão do evento APENAS NO 1º DIA.

* Os estudantes expositores do Ensino especial participarão do evento APENAS NO 2º DIA.

10.6.1 Coquetel Volante para servir 500 (quinhentas) pessoas entre professores orientadores, estudantes da EJA e Ensino Médio do Noturno que
farão exposição no noturno, das 19h às 21h, deverá ser servido de 20h até 21h30min do dia 24/10/2019.

10.6.2 Kits lanche: um total de 17.416 (dezessete mil quatrocentos e dezesseis) unidades para os dois dias de evento. Os Kits lanche serão
distribuídos aos estudantes, gestores e equipe organizadora duas vezes ao dia (9h30 e 15h) da seguinte forma:

Dia 24/10: 9.116 (nove mil cento e dezesseis) kits, sendo 4.558 (quatro mil quinhentos e cinquenta e oito) unidades por turno.

Dia 25/10: 8.300 (oito mil e trezentos kits), sendo 4.150 (quatro mil cento e cinquenta) unidades por turno.

Estudantes Expositores Quantitativo Dia 24 Dia 25 TOTAL

Educação Infantil 1.050 1.050 *  

Anos Iniciais 850 850 850  
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Anos Finais 336 336 336  

Ensino Médio/Profissional 896 896 896  

Ensino Especial 642 * 642  

Altas Habilidades 336 336 336  

EJA 240 240 240  

Demais Participantes     

Professores Orientadores 650 650 650  

Comissão Organizadora 200 200 200  

TOTAL GERAL 5.200 4.558 4.150  

Cálculo de Kits Lanche  9.116 8.300 17.416

Os Kits Lanche são servidos duas vezes ao dia (01 unidade no turno matu�no e 01 unidade no turno vesper�no), logo o número de par�cipantes
por dia de evento deve ser mul�plicado por 2.

10.7 As flores para ornamentar o palco devem ser resistentes ao tempo a fim de durarem os dois dias do evento, sendo colocadas até 01(uma) hora
antes do início do primeiro dia do fes�val.

10.8 Devem estar incluídos nos equipamentos os cabeamentos, fios, cabo VGA, cabo HDMI, extensões, plugs, adaptadores, régua elétrica, cabo P2 para
P10 e demais itens necessários a sua montagem e pleno funcionamento.

10.8.1 A montagem e desmontagem de toda a infraestrutura necessária para a realização do evento, incluindo o serviço de transporte das
estruturas, serão de responsabilidade da Contratada.
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10.8.2 Serviço de Transporte - Serão 2 (dois) ônibus para o diurno e 01 (um) ônibus para o noturno para cada uma das 14 (catorze) Coordenações
Regionais de Ensino, totalizando 42 (quarenta e dois) ônibus por dia de evento. Cada ônibus fará o trajeto de ida ao local do evento e retorno à
unidade escolar nos turnos matu�no, vesper�no e noturno. O cronograma das escolas atendidas será encaminhado previamente à Contratada
pela Contratante.

 

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 Permi�r acesso aos empregados da Contratada nas dependências que será realizado o evento para a execução dos serviços, desde que o mesmo
esteja portando obrigatoriamente o crachá funcional da empresa e devidamente uniformizado.

11.2 Proporcionar as condições necessárias e suficientes para que a Contratada possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste Termo de
Referência.

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

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

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

11.6 Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos no Termo de Referência, solicitando à Contratada as subs�tuições que
se verificarem necessárias.

11.7 Exigir o imediato afastamento e/ou subs�tuição de qualquer empregado da Contratada considerado inadequado à execução dos serviços
contratados.

11.8 Designar se for o caso, um executor e um suplente para realizar a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto, devendo este fazer
anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas.

11.9 Efetuar o pagamento dos serviços, após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo executor do Contrato, de acordo com as normas
orçamentárias em vigor.

11.10 Relacionar-se com a Contratada exclusivamente por intermédio de seu representante legal.

 

12 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1 Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas constantes neste Termo e Anexo.

12.2 Cumprir rigorosamente todas as orientações da Contratante, para o fiel desempenho das a�vidades especificadas; bem como, respeitar os prazos
e observar a data, horário e localização de realização do evento, conforme condições previstas neste

12.3 Acatar as orientações do Executor do Contrato ou do seu subs�tuto legal, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização e supervisão,
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
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12.4 Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade responsável pela execução do Contrato, adotando as
providências requeridas rela�vas à execução dos serviços pelos empregados.

12.5 Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos no�ciados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade
observada em função da prestação dos serviços contratados.

12.6 Administrar todo e qualquer assunto rela�vo aos seus empregados.

12.7 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou acome�dos de mal
súbito, por meio de representante legal ou preposto.

12.8 Observar o horário de trabalho estabelecido pela Contratante, em conformidade com as leis trabalhistas;

12.9 Manter, durante o período de vigência do Contrato, em compa�bilidade com as obrigações trabalhistas, todas as condições de habilitação e
qualificação técnica exigidas na licitação;

12.10 Assumir a responsabilidade por:

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

12.10.2 Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie
forem ví�mas os seus empregados durante a execução do Contrato, ainda que acontecido nas dependências da Contratante.

12.10.3 Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à execução do Contrato, originariamente ou vinculados
por prevenção, conexão ou con�nência, além de encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

12.10.4 Por quaisquer danos pessoais ou materiais, causados por empregados ou terceiros, em consequência de serviços realizados
indevidamente.

12.10.5 Prestar os serviços ora contratados através de seus técnicos, não gerando vínculo emprega�cio com a Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal – SEEDF.

12.10.6 Manter seus empregados iden�ficados por crachá e uniforme quando em serviço, subs�tuindo imediatamente os que forem
considerados inconvenientes à boa ordem, às normas disciplinares e/ou aos resultados finais dos eventos.

12.11 Não transferir para terceiros, por qualquer forma, no todo ou em parte, os direitos e obrigações assumidas por força do Contrato.

12.11.1 Responsabilizar-se pelo transporte de todo o material operacional e pessoal de apoio.

12.11.2 Manter equipe de trabalho proporcional ao número de par�cipantes do evento.

12.11.3 Manter todos os espaços locados para o evento em perfeitas condições de limpeza.

12.12 Responsabilizar-se pela guarda e segurança de todo seu material e equipamentos disponibilizados para o evento.

12.12.1 Observar os critérios previstos na legislação vigente da Vigilância Sanitária quanto ao preparo e a oferta de toda a alimentação.
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12.12.2 Fornecer recursos materiais e audiovisuais necessários ao pleno atendimento do objeto.

12.12.3 Zelar pela perfeita execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

12.12.4 Reparar, corrigir, remover, refazer ou subs�tuir às suas expensas, no total ou parte, os serviços prestados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da sua execução.

12.12.5 A Contratada deve responsabilizar-se pelo transporte, alimentação, hospedagem e demais despesas dos profissionais por ela
contratados, bem como pelos equipamentos por ela locados.

12.12.6 Fornecer os cabeamentos, fios, cabo VGA, cabo HDMI, extensões, plugs, adaptadores, régua elétrica, cabo P2 para P10 e demais itens
necessários a sua montagem e pleno funcionamento dos equipamentos.

12.12.7 Responsabilizar pela montagem e desmontagem de toda a infraestrutura necessária para a realização do evento, incluindo o serviço de
transporte das estruturas.

12.12.8 Executar os serviços com estrita observância das especificações técnicas e detalhamentos con�dos no Termo de Referência e seu Anexo,
com fiel observância às disposições da legislação em vigor com relação às normas de segurança.

 

13 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

13.1 A Contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no Art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de
2012, em conformidade com o Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o Art. 3º da Lei nº 8.666/1993, que regulamenta a implementação de
critérios, prá�cas e ações de logís�ca sustentável no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal direta, autárquica, fundacional e das
empresas estatais dependentes, devendo ser observados os requisitos ambientais com o menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

13.2 A CONTRATADA deverá observar ainda o que determina a LEI Nº 6.266, DE 29 DE JANEIRO DE 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os
estabelecimentos comerciais u�lizarem canudo e copo fabricados com produtos biodegradáveis na forma que menciona.

 

14 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

O julgamento far-se-á pelo MENOR PREÇO GLOBAL, devendo a empresa interessada em par�cipar da licitação, apresentar a cotação para os itens, conforme
Anexo.

 

15 – DA JUSTIFICATIVA DO JULGAMENTO GLOBAL

A contratação e o agrupamento dos itens do objeto do presente Instrumento em lote único têm por obje�vo facilitar o gerenciamento do objeto a ser
contratado pela SEEDF, bem como obter economia de escala e reduzir custos para a Administração Pública, uma vez que a prestação dos serviços e o
fornecimento de alimentos e demais insumos não se dará de forma parcelada, con�nua e sob demanda, e que o custo para o gerenciamento de um número
variado de fornecedores traz ineficiência e custo na gestão e fiscalização da contratação.
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Deste modo, entende-se que neste caso a contratação por lote único alcança e traz preço mais vantajoso para a SEEDF no ganho de escala e na efe�vidade
da gestão contratual, qual seja:

A licitação por lote único é mais sa�sfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a qualidade do empreendimento, haja vista que o
gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador;

Verificam-se vantagens nessa opção, devido ao maior nível de controle pela Administração na execução das obras e serviços, a maior interação entre
as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e na observância dos prazos,
concentração da responsabilidade pela execução do empreendimento em uma só pessoa e concentração da garan�a dos resultados, simplicidade nas
medições (u�lização de etapas), menor custo e eficiência para a Administração durante a fiscalização dos serviços, e maior controle da execução dos
serviços uma vez que deverá ser executado por uma única empresa responsável e que apresente as condições exigidas no edital, o que facilita ainda o
contato, as orientações e acompanhamento da execução dos serviços pela Contratante;

Há a possibilidade de um grande ganho para a Administração na economia de escala, que aplicada na execução de determinado empreendimento,
implicaria em aumento de quan�ta�vos e, consequentemente, numa redução de preços a serem pagos pela Administração;

No caso concreto, por mais que seja verificada a diversidade de objetos com caracterís�cas técnicas dis�ntas, conforme apontado no despacho da
douta Assessoria Jurídico-Legisla�va (28962141), os objetos têm interferência e dependência entre si para a qualidade da ação, configurando uma
prestação de serviço considerada complexa por conta da sua dimensão, da sua dinâmica e da diversidade de público envolvido (estudantes da
educação infan�l à educação de jovens e adultos), no que tange a alegação de limitação da concorrência, com a máxima vênia, não deve prosperar,
uma vez que pela experiência nas contratações anteriores constata-se que existem diversas empresas com exper�se no ramo que demonstram plena
capacidade de atender no todo o objeto ora pretendido.

 

16 - DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

16.1 A Prestação de serviço de organização de eventos, dentre outros aspectos, compreenderá:

a. Planejamento do evento, contendo detalhamento do plano de trabalho, que deverá ser entregue à SEEDF em documento impresso e arquivo
digital editável;

b. Coordenação geral dos eventos, incluindo par�cipação nas reuniões preparatórias, supervisões administra�va, logís�ca, financeira e de
cerimonial e protocolo;

c. Controle e avaliação dos eventos realizados, incluindo a elaboração de relatórios, anais, sumários, por item contratado, por valor gasto por
evento, por unidade demandante, e outros, decorrentes do evento realizado.

d. Organização, execução e acompanhamento da preparação da infraestrutura �sica e logís�ca para a realização do evento;

e. Monitoramento e medição dos resultados, tanto dos prestadores dos serviços, quanto de outros aspectos do evento;

f. Prospecção de espaços adequados para a realização do evento, de acordo com a solicitação e a aprovação da SEEDF;
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g. Solicitação de apoio de serviços e licenças necessárias junto ao poder público;

h. Fornecimento de informações e atendimento com presteza aos palestrantes e par�cipantes do evento;

i. Solicitação de apresentação dos palestrantes e verificação quanto ao funcionamento e compa�bilidade com os equipamentos de projeção e
as ferramentas de informá�ca;

j. Preparação e entrega de material aos par�cipantes, inclusive montagem de kits, pastas e fichários;

k. Preparação de programação visual do evento: criação, diagramação e arte final de materiais de divulgação e de sinalização;

l. Coordenação dos serviços de recepção, de traslado, de alimentos e bebidas e de plenário do evento, entre outros recursos necessários à
realização desses;

m. Confecção de mapas de mesas de abertura, de encerramento, de almoços e de jantares, incluindo-se a iden�ficação dos locais de assento e
demais procedimentos de cerimonial e protocolo;

n. Acompanhamento de serviços de montagem e teste de equipamentos áudio visuais.

16.2 Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos pra�cados no mercado, observando-se o que for solicitado pela
CONTRATANTE.

 

17 - DA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO  E EXECUÇÃO

17.1 A fiscalização, supervisão e execução da contratação serão exercidas por representantes da SEEDF, devidamente designados, os quais compe�rão
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, anotar 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 de tudo dará ciência à SEEDF, podendo pra�car quaisquer atos que se des�nem a preservar os direitos do
CONTRATANTE.

17.1.1 As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil
para a adoção das medidas convenientes.

17.2 Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) defini�vamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art.
69 da Lei 8.666/1993.

17.3 Os representantes da contratante deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento, controle e fiscalização da execução do contrato.
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17.3.1 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA perante a Administração Pública, inclusive
resultante de imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência destes, não implica
corresponsabilidade da SEEDF ou de seus agentes e prepostos inclusive perante terceiros, conforme dispõe o art. 70 da Lei nº 8.666/1993.

17.3.2 Sem prejuízo de outras atribuições legais, poderá a FISCALIZAÇÃO e SUPERVISÃO da CONTRATANTE:

17.3.2.1 Determinar as medidas necessárias e imprescindíveis à correta prestação do objeto, bem como fixar prazo para as correções das
falhas ou irregularidades constatadas;

17.3.2.2 Sustar quaisquer serviços ou fornecimentos que estejam sendo realizados em desacordo com as especificações, ou ainda esteja
em desacordo com o Contrato ou que possa atentar contra a segurança de pessoas ou bens da CONTRATANTE.

 

18 - DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO

18.1 Comprovação da Habilitação Jurídica:

a) Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respec�va, no caso de empresa individual.

b) Ato cons�tu�vo, 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 cons�tu�vo, no caso de sociedade 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 a�vidade assim o exigir.

18.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

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

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

c) Para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, cer�dão Nega�va de Débitos ou cer�dão posi�va com efeito de nega�va,
emi�da pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser ob�da através do site
www.fazenda.df.gov.br. (inteligência do art. 173, da LODF)

d) Cer�dão de Regularidade de débitos Rela�vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.

e) Cer�ficado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de Cer�dão Nega�va de Débitos
Trabalhistas – CNDT. (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).

g) Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
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h) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, rela�vo ao domicílio ou sede do licitante,
per�nente ao ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

18.3 Qualificação Técnica:

a) Para fins de habilitação, a CONTRATADA deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Pessoa Jurídica
de Direito Público ou Privado, declarando ter fornecido ou estar fornecendo os serviços e os material(is) per�nente(s) em caracterís�cas,
quan�dades e prazos com o objeto deste Termo de Referência.

18.4 Qualificação Econômico-Financeira:

a) Cer�dão Nega�va 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 úl�mos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Cer�dão. No caso de
praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as cer�dões de cada um dos distribuidores.

b) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente
registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios.

b.1) as empresas cons�tuídas no ano em curso poderão subs�tuir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente auten�cado pela
Junta Comercial;

b.2) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG)
que deverão ser apresentados em papel �mbrado, devidamente assinado pelo responsável da empresa e Contador devidamente
habilitado, 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
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b.3) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital
social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total es�mado para o item cotado constante do Anexo.

18.5 Outros Documentos:

Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel �mbrado, atestando que:

a) Não u�liza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou
insalubres, bem como não u�liza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condição de aprendiz, a par�r de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei 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
Termo de Referência.

e) Declaração de que se houver superveniência de algum fato impedi�vo à par�cipação 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);

g) Declaração de que não possui, em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o
disposto nos incisos III e IV do art, 1º e no Inciso II do art. 5º da Cons�tuição Federal.

h) Declaração para os fins do decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019, conforme Edital.

 

19 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

19.1 O Contrato terá vigência de 90 (noventa) dias a par�r da assinatura do contrato.

19.2 A contratação poderá ocorrer por meio de nota de empenho, nos termos do Art. 62, caput e § 4º da Lei nº 8.666/1993.

19.3 O contrato a critério das partes, mediante termo adi�vo, poderá ser prorrogado na forma do §1 do ar�go 57 da Lei nº 8.666/1993, observado o
limite legal.

19.4 O Termo de Contrato será formalizado nos casos exigidos pela Lei 8.666/93 (e suas alterações posteriores), quando a interessada será convocada
para assinar o respec�vo instrumento, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes ao Edital.
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19.5 Finda a prestação do serviço contratado no período es�pulado pela Administração, havendo cumprido a execução englobado na vigência
contratual, devendo ser suficiente à realização da obrigação principal, jus�fica-se a não prorrogação do contrato.

19.6 É expressamente vedado à CONTRATADA a subcontratação, cessão, ou transferência parcial ou total do objeto contratado, sem anuência prévia da
CONTRATANTE quando e se for o caso, mediante mo�vação, interesse público, especificação de razões e percentual máximo de até 30% (trinta por
cento) do objeto, observado o disposto no art. 72 da Lei nº 8.666/1993.

 

20 - DA GARANTIA CONTRATUAL

A SEEDF para segurança do integral cumprimento do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado
da data que a CONTRATADA recebeu a sua via do contrato assinada, comprovante de prestação de garan�a de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do
contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/1993.

 

21 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação objeto deste Termo de Referência correrão à conta de recursos específicos a serem definidos pela Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal/SEEDF.

 

22 - DO PAGAMENTO

22.1 Para efeito de pagamento, a SEDF consultará os sí�os oficiais dos órgãos e en�dades emissores das cer�dões a seguir relacionadas, para a
verificação da regularidade fiscal da Contratada:

I. Ins�tuto Nacional de Seguridade Social - INSS;

II. Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço - FGTS     

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

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

22.1.2 Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sí�os oficiais dos órgãos e en�dades emissores das citadas
cer�dões, o pagamento ficará condicionado à apresentação, pela Contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista.

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

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

http://www.tst.jus.br/certidao
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22.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

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

I – A multa será descontada do valor total do respec�vo contrato; e

II – Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material, ou ainda superior ao valor da garan�a prestada, responderá o
contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

22.6. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), terão seus
pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto
deverão apresentar o número da conta corrente e da agência em que desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de
17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág. 3, de 18/02/2011. Ficam excluídas desta regra as empresas de outros estados da federação que não
mantenham filiais e/ou representações no DF e que vencerem o processo licitatório no âmbito do DF.

22.6.1. 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 ins�tuições bancárias indicadas nos respec�vos 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.

22.7. Será efetuada a retenção na fonte, dos tributos e contribuições, prevista na Instrução Norma�va RFB nº 1.234/2012, alterada pela IN nº
1.244/2012.

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

22.9. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão formalmente devolvidos à Contratada, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação.

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

22.11. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, mo�vada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado a par�r da data de
sua reapresentação.

22.12 A quan�dade de itens u�lizados e serviços prestados previstos neste Termo de Referência consta total es�mado, sendo o pagamento referente
apenas ao efe�vamente u�lizado e prestado.
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22.12.1 Caberá à Administração, por meio dos executores do contrato, designar corpo técnico específico para a fiscalização de itens u�lizados e
serviços prestados junto à contrata.

 

23 - DA RESCISÃO

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

 

24 - DAS PENALIDADES DAS SANÇÕES 

Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas no presente Termo de Referência e seus Anexos, a SEEDF se reserva no direito de,
garan�da a prévia defesa, aplicar sanções administra�vas à CONTRATADA, nos termos dos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993; da Lei Federal nº 10.520/2002,
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.

 

25 - DO FORO

Fica eleito o foro da Jus�ça do Distrito Federal para dirimir as dúvidas não solucionadas administra�vamente oriundas do cumprimento das obrigações
estabelecidas.

 

O Subsecretário de Educação Básica, com fulcro no Inciso I, §2º, Ar�go 7º da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve APROVAR o presente Termo
de Referência e seus anexos, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de eventos para a realização do Fes�val
de Tecnologia, Inovação e Ciência – FESTIC das escolas públicas do Distrito Federal, o que o faz mo�vado no que consta dos seus próprios termos,
notadamente o con�do em seu item 1 "a", "b" e "c".

 

ANTÔNIO CARLOS DO PATROCÍNIO

Subsecretário de Educação Básica subs�tuto
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ANEXO I Do Termo de Referência

 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT
VALOR

UNITÁRIO
($)

VALOR
TOTAL

($)

01 Pór�co

Box truss, estrutura
treliça em alumínio Q30
(30x30cm), com base
retangular, 10m de
largura X 4m de altura
livre para passagem. O
serviço inclui transporte,
montagem e
desmontagem das
estruturas, bem como
toda mobilização de
equipes, fretes, alvarás,
licenças e ARTs
necessárias. 2 (duas)
unidades por dia de
evento. (Foto 1)

Diária 04 1.020,00 4.080,00

02 Banner Banner para os pór�cos
em lona night and day
coloridos, na dimensão
dos pór�cos 10m de
largura por 1,20m de

Unid 04 1.140,00 4.560,00
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altura, com arte indicada
pela SEEDF.Os banners
são instalados na frente e
verso dos pór�cos, por
isso são 2 (duas) unidades
por dia de evento para
cada pór�co. (Foto 1)

03 Lona Box
Truss

Lona com Box Truss para o fundo
de palco, com arte indicada pela
SEEDF/SUBEB, medindo 12m de
largura por 4m de altura. (Foto 2)

Unid 01 4.320,00 4.320,00

04 Banner

Banner/adesivo, plotado, para as
testeiras dos estandes de
apresentação dos trabalhos, em
lona night and day coloridos;
Dimensões do espaço e do
adesivo a ser instalada a testeira:
100m X 0,50cm. Deverá vir
cortado de acordo com o
tamanho da testeira.

Unid 370 425,00 157.250,00

05 Crachá Crachá em papel couchê 240g,
4/0 cores, tamanho 15 X 7cm,
com dois furos e cordão, para
iden�ficação dos par�cipantes.

Unid 5.200 8,50 44.200,00
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06 Camiseta

Camiseta com manga curta, em
fio 30 penteado com costura
especial, cor branca,
customizadas com impressão
serigráfica, 04 cores frente e
verso. Tamanho: 07 anos infan�l.

Unid 1.000 30 30.000,00

07 Camiseta

Camiseta com manga curta, em
fio 30 penteado com costura
especial, cor branca,
customizadas com impressão
serigráfica, 04 cores frente e
verso. Tamanho: 10 anos infan�l.

Unid 850 36,50 31.025,

08 Camiseta

Camiseta com manga curta, em fio 30
penteado com costura especial, cor
branca, customizadas com impressão
serigráfica, 04 cores frente e verso.
Tamanho: “PP” Adulto.

Unid 500 29,00 14.500,00

09 Camiseta

Camiseta com manga curta, em fio 30
penteado com costura especial, cor
branca, customizadas com impressão
serigráfica, 04 cores frente e verso.
Tamanho: “P” Adulto.

Unid 600 40,00 24.000,00

10 Camiseta

Camiseta com manga curta, em fio 30
penteado com costura especial, cor
branca, customizadas com impressão
serigráfica, 04 cores frente e verso.
Tamanho: “M” Adulto.

Unid 1.000 41,00 41.000,00

11 Camiseta Camiseta com manga curta, em fio 30 Unid 1.000 38,20 38.200,00
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penteado com costura especial, cor
branca, customizadas com impressão
serigráfica, 04 cores frente e verso.
Tamanho: “G” Adulto.

12 Camiseta

Camiseta com manga curta, em fio
30 penteado com costura especial,
cor branca, customizadas com
impressão serigráfica, 04 cores
frente e verso. Tamanho: “GG”
Adulto.

Unid 200 38,40 7.680,00

13 Camiseta

Camiseta com manga curta, em fio
30 penteado com costura especial,
cor branca, customizadas com
impressão serigráfica, 04 cores
frente e verso. Tamanho: “XG”
Adulto.

Unid 50 33,50 1675,00

14 Palco 01 (um) palco com a estrutura de
ferro/metal modular na largura e
comprimento soldados,
capacidade de carga de 16
toneladas, piso de madeira, forte
espessura, 06m comprimento X
06m de largura x 0,80cm altura,
contemplando 02 pontos de

Diária 02 6.800,00 13.600,00
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energia e iluminação, com escada
nas laterais e uma rampa de
acessibilidade, com corrimão,
iluminação básica para saldo,
montagem e desmontagem.

15 Flores

Arranjo de flores �po jardineira
(flores naturais, tropicais e do
campo) de impacto em vaso
decora�vo para decoração do
palco, altura média de 1m. 01
(uma) unidade para os dois dias de
evento.

Unid 01 177,50 177,50

16 Púlpito Caracterís�cas Mínimas: Púlpito
em acrílico cristal para cerimonial,
dimensões aproximadas: 1,20 m x
50 cm x 12 mm x 40 cm (A x L x E x
P), com tampo medindo 50 x 35
cm. 01 (uma) unidade por dia de
evento (para o palco).

Unid 02 200,00 400,00
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17 Microfone
Microfone de mão sem fio, com
bateria 05 (cinco) unidades por dia
de evento.

Diária 10 66,79 667,90

18
Pedestal
para
microfone

Pedestal para microfone. 05
(cinco) unidades por dia de
evento.

Diária 10 70,00 700,00

19 Sonorização Mesa de som pré- amplificada, 32
canais Digital com controle de
saída de efeitos por canal, Rack
virtual com 4 processadores de
Efeito e 8 equalizadores gráficos
com 31 bandas padrão por canal,
processador de efeitos com até
100 mul�-efeitos incluindo reverb,
Caixas de som acús�cas com
resposta de frequência entre 60HZ
e 20 HZ, em quan�dade
compa�vel para a realização de
evento com até 3 000 pessoas,
disposição em arranjo ver�cal, em
guias de onda cilíndrica, fixados ao
chão ou em estrutura box truss,
andaime ou em pontos de fixação
próprios no local do evento; Caixas
acús�cas dedicadas a faixa de
subgraves que compreendem de
20 a 60 KHz; Sistema de caixas
acús�cas com sistema
informa�zado de alinhamento;
Amplificador e Periféricos Potência

Diária 02 3.333,33 6.666,66
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mínima para este item 4.000 Wats
RMS. Todo o cabeamento
necessário para o perfeito
funcionamento do sistema de
sonorização. Deve suportar
apresentações de bandas com
instrumentos diversos. (Foto 3)

20
Operador
técnico em
sonorização

O serviço deverá ser executado por
profissional com experiência, o qual
será responsável por toda sonorização
do evento. 01 (um) operador por dia
de evento.

Diária 02 235,00 470,00

21 Cadeira
Cadeira fixa sem braço estofada. 24
(vinte e quatro) unidades por dia de
evento.

Diária 48 12,46 598,08

22 Mesa
Mesa redonda em PVC, para 06
cadeiras. 200 (duzentas) unidades
por dia de evento.

Diária 400 9,50 3.800,00

23 Mesa
Mesa de reunião para 12 (doze)
pessoas. 02 (duas) unidades por dia
de evento.

Diária 04 200,00 800,00

24 Mesa de
centro

Mesa de centro medindo 90cm x
35,4 x 60cm (LxAxP). 02 (duas)
unidades por dia de evento.

Diária 04 84,78 339,12

25 Sofá Sofá de 2 (dois) lugares, em courino
preto. 07 (sete) unidades por dia de

Diária 14 100,00 1.400,00
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evento.

26 Armário

Armário de aço com duas portas e
cinco prateleiras, fechamento com
chave. Medidas aproximadas
1,98m altura/0,90m largura/0,45m
profundidade. 08 (oito) unidades
por dia de evento.

Diária 16 500,00 8.000,00

27 Tela de
projeção

Tela para projeção de 300
polegadas, com tripé. 05 (cinco)
unidades por dia de evento.

Diária 10 266,67 2.666,67

28 Projetor
Projetor mul�mídia de 10.000
ansilumens. 05 (cinco) unidades
por dia de evento.

Diária 10 1.991,52 19.915,20

29 Mesa
Mesa 45cm X 70cm para
suporte do projetor. 05 (cinco)
unidades por dia de evento.

Diária 10 40,23 402,30

30 Mesa Mesa quadrada em PVC, com
espaço para 04 cadeiras, para
os estandes das exposições dos

Diária 1.120 7,62 8.534,40
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trabalhos. 560 (quinhentas e
sessenta) unidades por dia de
evento.

31 Notebook

Notebooks para uso da Equipe
Organizadora e Avaliadores.

Notebook Tela Full HD de 15,6'',
Processador Intel Core i7 da 6ª
geração, Memória RAM de 8GB,
HD de 1TB SSD de 8GB, Placa de
vídeo dedicada GeForce GTX
960m com 4GB de memória,
Sistema operacional: Windows
Home. 20 (vinte) unidades por
dia de evento.

Diária 40 150,00 6.000,00

32 Impressora

Impressora mul�funcional,
fotocopiadora, scanner, com
tonner para suprir todo o
período do evento. 03 (três)
unidades por dia de evento. As
folhas de papel serão
fornecidas pela SEEDF.

Diária 06 260,00 1.560,00

33 Medalha
premiação
a�vidades
pedagógicas

Medalha para expositores
frente, com fita azul, em ce�m
de 45 mm, personalizada,
cunhada com a logomarca do
evento.

Medida: 07 cm de diâmetro e
03 mm de espessura, ouro
brilhante.

Unid 5.000 7,40 37.000,00
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34 Troféu

Troféu em acrílico cristal.
Dimensões aproximadas:
20x15X1cm (A x L x E).

Com base montada em acrílico
dimensão aproximada: 18x8x1,5
(C x L x E). Material base: acrílico
cristal.

Formato: Recortado. Gravação
digital Cores: 4X0. O número de
troféus está de acordo com o
número de trabalhos inscritos no
FESTIC.

Unid 400 146,67 58.668,00

35 Puff

Puff formato de pêra,
enchimento interno em flocos
de isopor recarregável,
reves�mento em couro sinté�co,
dimensões aproximadas
90x76x60cm (AxLxP), cores
variadas.

360 (trezentos e sessenta)
unidades por dia de evento.

Diária 720 50,00 36.000,00

36 Coordenador
geral

O serviço deverá ser executado
por profissional com experiência,
o qual será responsável pelo

Diária 04 300,00 1.200,00
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planejamento, organização
prévia e execução do evento,
coordenação dos profissionais
envolvidos, de traslados, de
protocolo de cerimonial, entre
outras incumbências inerentes
ao acompanhamento e desfecho
do evento, sob a supervisão da
Contratante. 02 (dois)
coordenadores por dia de
evento

37 Coordenador
de logís�ca

Responsável por definir todos os
recursos necessários à realização
do evento, coordenar a equipe,
delegar funções, acompanhar o
andamento das a�vidades,
controlar horários, elaborar
relatórios sobre profissionais,
a�vidades e materiais a serem
u�lizados. 04 (dois) coordenadores
por dia de evento.

Diária 08 300,00 2.400,00

38 Operador de
  iluminação

Profissional responsável pela
operação e manutenção de
qualquer �po de luz durante o
evento. 01 (um) operador por dia
de evento.

Diária 02 248,00 496,00

39 Cabo Cabo P2 para P10. 04 (quatro)
unidades por dia de evento.

Diária 08 20,00 160,00
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40 Rádio
comunicador

Sem linha telefônica, portá�l,
alcance 1.000m, clip de cinto,
com bateria e carregador. 20
(vinte) unidades por dia de
evento.

Diária 40 43,00 1.720,00

41
Serviço de 
fotografia
digital

Diária de fotógrafo,
equipamento digital, material
entregue em formato a
combinar. 01 (um) profissional
por dia de evento.

Diária 02 740,00 1.480,00

42 Estande
Comissão
Organizadora

Estande (sala) medindo 15m X
15m X 2,20m, com porta,
carpete na cor cinza, todo
fechado, ar condicionado
compa�vel ao tamanho do
estande, acesso a internet e
iluminação compa�vel com o
tamanho do estande.

Disponibilizar mobiliário e
demais materiais de acordo
com o item 2.4.1

Diária 02 43.500,00 87.000,00
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43 Estande
Avaliadores

Estande (sala) medindo 10m X
10m X 2,20m, com porta,
carpete na cor cinza, todo
fechado, ar condicionado
compa�vel ao tamanho do
estande, acesso a internet e
iluminação compa�vel com o
tamanho do estande.

Disponibilizar mobiliário e
demais materiais de acordo
com o item 2.4.2

Diária 02 15.000,00 30.000,00

44 Estande
Cozinha

Estande (sala) medindo 20m
X 20m X 2,20m, com porta, 04
pontos de energia e
iluminação compa�vel ao
tamanho do estande.

Disponibilizar mobiliário e
demais materiais de acordo
com o item 2.4.3

Diária 02 66.250,00 132.500,00

45 Estande
Exposição
dos
trabalhos

Estande medindo 03m X 03m
X 2,20m, 01 ponto de energia
e iluminação compa�vel ao
tamanho do estande. 280
(duzentas e oitenta unidades)
por dia de evento.

Diária 02 65.400,00 130.800,00
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46 Estante
de aço

Estante de aço com 05 vãos
dimensões 1.800mm (A) x
920mm (L) x 300mm (P). 10
(dez) unidades por dia de
evento.

Diária 20 83,33 1.666,60

47 Cadeira

Locação de cadeiras em PVC
branca, sem braço, para os
espaços do restaurante e
interior dos estandes.

2.240 (dois mil duzentos e
quarenta) unidades por dia de
evento.

Diária 4.480 6,00 26.880,00

48 Café

Café em garrafa térmica de
1litro, incluindo copos,
colheres descartáveis, açúcar
e adoçante. 30 (trinta) litros
por dia, sendo 15 (quinze)
litros no período matu�no e
15 (quinze) no período
vesper�no por dia de evento.

Litro 60 19,00 1.140,00

49 Chá Chá diversos sabores em garrafa
térmica de 1 litro, incluindo copos,
colheres descartáveis, açúcar e
adoçante. 10 (dez) litros por dia,
sendo 05 (cinco) litros no período

Litro 20 20,00 400,00
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matu�no e 05 (cinco) no período
vesper�no por dia de evento.

50 Coquetel
volante

Fornecimento de Coquetel Volante
Descrição: cardápio mínimo de 
salgadinhos fritos variados;
salgadinhos assados variados; mini
pizzas; torteletes e canapés variados;
refrigerantes e sucos variados.
Utensílios e toda a infraestrutura
para servimento do coquetel será de
responsabilidade da Contratada.

Por
pessoa 500 26,80 13.400,00

51 Kit
Lanche

SUCO: bebida que con�ver suco, ou
polpa de fruta, ou extrato vegetal ou
parte do vegetal, adicionada de
açúcar, e água potável, preparada
através de processo tecnológico
adequado, que assegure a sua
apresentação e conservação até o
momento de consumo. Sabores
variados .Embalagem primária:
caixas cartonadas (�po tetra pak)
esterilizados, herme�camente
fechadas, contendo 200 ml de
produto sem conservantes, envasado
em sistema assép�co a ser
conservado em refrigeração,
conforme legislação vigente. FRUTA:
MAÇÃ - Categoria Extra. Peso por
unidade: 120g, com variação de 10%,

Unid 17.416 15,00 261.240,00
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sendo mínimo de 108g e máximo de
132g. PÃO COM  QUEIJO. PÃO:
Farinha de trigo, açúcar, ovos,
margarina, fermento biológico seco,
propionato de cálcio, adi�vos
permi�dos na legislação, enriquecido
com vitaminas permi�das na
legislação vigente. QUEIJO: Queijo
�po mussarela, deve ser apresentado
em fa�as de aproximadamente 30g.
Ter cor e aspectos aparentes e �picos
do gênero alimen�cio, de acordo
com a legislação vigente.
GUARDANAPO: Guardanapo de
papel com dimensão mínima de
15x15cm

52 Almoço Cardápio mínimo: salada variada
(folhas e legumes variados e molho); 
arroz (branco e com brócolis ou

Por
pessoa

8
708

47,50 413.630,00
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piamontese); 02 (dois) �pos de carne
(bovina e frango); massas variadas
(com molho ao sugo ou molho
branco); guarnições variadas (farofa,
batata sautê, purê de batata);
sobremesa variadas (mousse, pudim,
pavê) ; frutas variadas (frutas da
estação); sucos variados (natural ou
polpa); refrigerantes variados
(normal e diet) ; água mineral (sem
gás). O serviço de buffet será do �po
americano (self-service); As bebidas
serão servidas por garçons.
Utensílios: copos de vidro, bandejas,
jarras e talheres de inox, pratos,
réchaud para pratos quentes,
recipiente para sobremesa,
guardanapo de papel, mesas e
cadeiras para o buffet, mesas de
apoio e todos os utensílios e
infraestrutura será de
responsabilidade da Contratada;
Demanda de Pessoal: Mínimo de
01(um) coordenador de salão e
01(um) garçom a cada 30 (trinta)
pessoas, todos devidamente
uniformizados e iden�ficados. Serão
servidas 8 708 (oito mil setecentas e
oito) refeições nos dois dias de
evento, sendo 4 558 (quatro mil
quinhentas e cinquenta e oito)
refeições no primeiro dia e 4 150
(quatro mil cento e cinquenta)
refeições no segundo dia.

53 Ônibus Ônibus urbano, em perfeito estado de
conservação, com cinto de segurança

Diária 84 700,00 58.800,00
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em todos os bancos, com motorista
portando celular, combus�vel, sem ar
condicionado, durante o período de 10
horas. No valor das diárias já deverão
estar incluso o custo com seguro de
cobertura integral, incluindo danos a
terceiros e combus�vel.

Serão 2 (dois) ônibus para o diurno e 01
(um) ônibus para o noturno para cada
uma das 14 (catorze) Coordenações
Regionais de Ensino, totalizando 42
(quarenta e dois) ônibus por dia de
evento. Cada ônibus fará o trajeto de
ida ao local do evento e retorno à
unidade escolar nos turnos matu�no,
vesper�no e noturno. O cronograma
das escolas atendidas será encaminhado
previamente à Contratada pela
Contratante.
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54 Clima�zador Clima�zador aspersivo com
regulagem de neblina, nível
máximo de ruído de 67dB, tensão
220V, reservatório de 100 litros,
com instalação, desinstalação e
fornecimento de água.

20 unidades por dia de evento. O
fornecimento de água diz
respeito à água que é necessária
para o funcionamento do
clima�zador. A quan�dade
solicitada (20 unidades por dia de
evento) faz-se necessária visto
que o tamanho do espaço em
que ocorrerá o evento é bastante
grande e os clima�zadores serão
distribuídos por todo o local.

Diária 40 1200,00 48.000,00

55 Bebedouro
elétrico

Bebedouro elétrico para garrafões
de 20 litros; tipo torre. Saída para
água natural e gelada. Prever
instalação e manutenção. 23 (vinte e
três) unidades por dia de evento.

Diária 46 67,50 3.105,00
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56

Água
Mineral
garrafão de
20 litros

Garrafão de 20L de água
mineral, com entrega e
instalação. No preço unitário do
garrafão devem estar agregados
todos os custos acima descritos.
140 (cento e quarenta) unidades
por dia de evento.

Unid 280 27,60 7.728,00

57 Copos
descartáveis

Copos descartáveis para a
ingestão de água. 104 (cento e
quatro) pacotes com 100 (cem)
unidades por dia de evento.

 

Pacote
com 100
unidades

208 10,00 2.080,00

58 Dispenser
para copos
descartáveis

Dispenser cilíndrico para copos
descartáveis de plás�co de
180/200 ml. Ponteiras em
plás�co e cilindro central em
plás�co transparente. Durável,
prá�co e sustentável.

Capacidade: para 100 copos de
180 ou 200 ml. 23 (vinte e três)
unidades por dia de evento.

Diária 46 35,00 1.610,00
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59
Lixeira para
copos
descartáveis

Lixeira para copos de água
descartáveis de 180 ou 200 ml,
feito em plás�co. 23 (vinte e
três) unidades por dia de evento

Diária 46 44,00 2.024,00

60 Lixeiras

Lixeira com tampa e pedal
capacidade de 100 litros, 50
(cinquenta) unidades por dia de
evento.

Diária 100 67,50 6.750,00

61 Brigadista
/
Socorrista

Brigadista/Socorrista para o período
diurno, sendo profissionais com
qualificação técnica comprovada e
capacitados para atuar na prevenção,
abandono de área, combate a
princípio de incêndio e prestação de
primeiros socorros.

Atender com presteza ao alarme de
incêndio, inves�gar possíveis sinais
de princípio de incêndio, combater o
fogo no seu início com recursos
apropriados, re�rar pessoas
rapidamente em caso de incêndio ou
pânico, relatar imediatamente
irregularidades e riscos encontrados
em inspeções, acionar o Corpo de
Bombeiros quando necessário

Diária 40 200,00 8.000,00
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prestando todo apoio de acordo com
as normas técnicas e
regulamentações, devidamente
uniformizados, munidos de rádio e
dos equipamentos necessários ao
desempenho de suas funções. A
cotação para esse item deverá ser
para dupla. 20 (vinte) brigadistas por
dia de evento

62 UTI
Móvel

UTI Móvel serviço de pronto socorro
móvel de emergências e urgências
médicas aos par�cipantes de evento
e equipe, contando com eventual
deslocamento de pacientes até
centro hospitalar, sendo prestado por

Diária 02 2500,00 5.000,00
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uma UTI Móvel totalmente equipada,
incluindo médico e enfermeiro, que
ficará no local durante todo o
período acordado. 01 (uma) unidade
por dia de evento

63

Gerador
de
Energia
300 KVA

Gerador, locação, montagem,
instalação e re�rada de conjunto de
grupo gerador super silenciado
motor de 300/kva. Incluir
combus�vel para uso ininterrupto e
os cabos necessários independente
da distância. Prever a distribuição da
energia em pontos diversos, a
depender do projeto.

Prever mão de obra, cabos,
equipamentos e o técnico para
manutenção e acompanhamento
diário.

Diária 02 3.237,50 6.475,00

64

Auxiliares
de 
Serviços
Gerais

Pessoas que ficarão encarregadas,
durante a realização e após a
realização do evento, pela limpeza
dos banheiros e das demais áreas
comuns do local. Todo o material e
equipamentos necessários para a
limpeza ficará a cargo da Contratada.

12 (doze) pessoas por dia de evento.

Diária 24 199,17 4.780,08

65 Auxiliares
para
apoio
logís�co

Pessoas que ficarão encarregadas,
durante a realização do evento, pelo
recebimento, conferência e
distribuição dos kits lanche,
acolhimento e organização dos
estudantes no servimento das
refeições, entrega de camisetas e

Diária 20 190,00 3.800,00
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apoio logís�co em geral. 10 (dez)
pessoas por dia de evento.

66

Auxiliares
para
apoio
logís�co
de
transporte

Pessoas que ficarão encarregadas,
durante a realização do evento pelo
acolhimento e organização dos
estudantes no local de embarque e
desembarque do evento. 06 (seis)
pessoas por dia de evento.

Diária 12 180,00 2.160,00

67 Segurança
diurno

Profissional capacitado, de empresa
devidamente cadastrada na Polícia
Federal e na Secretaria de Segurança
Pública do Estado, Município e/ou
Distrito Federal, portando aparelho
celular, trajando uniforme. Deverá
percorrer a área sob sua
responsabilidade, atentando-se para
eventuais anormalidades; interferir,
quando necessário, tomando as
providências necessárias; vigiar a

Diária 20 236,00 4.720,00
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entrada e saída das pessoas do local
do evento, observando as a�tudes
que lhe pareçam suspeitas, para
tomar medidas necessárias à
preservação; tomar as medidas
repressivas necessárias a cada caso,
baseando-se nas circunstâncias
observadas, para evitar danos;
executar ronda diurna nas
dependências do evento, verificando
se portas, janelas, portões e outras
vias de acesso de acordo com o
planejado pelo evento, examinando
as instalações hidráulicas e elétricas e
constatando irregularidades, a fim de
possibilitar a tomada de providências
necessárias, evitando roubos e
prevenindo incêndios e outros danos;
controlar a movimentação de
pessoas, veículos e materiais; atender
os par�cipantes, iden�ficando-os e
encaminhando-os aos setores
procurados, bem como outras
a�vidades per�nentes às funções.

10 (dez) profissionais por dia de
evento.

68 Segurança
noturno

Profissional capacitado, de empresa
devidamente cadastrada na Polícia
Federal e na Secretaria de Segurança
Pública do Estado, Município e/ou
Distrito Federal, portando aparelho
celular, trajando uniforme. Deverá
percorrer a área sob sua
responsabilidade, atentando-se para
eventuais anormalidades; interferir,

Diária 06 236,00 1.416,00
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quando necessário, tomando as
providências necessárias; vigiar a
entrada e saída das pessoas do local
do evento, observando as a�tudes
que lhe pareçam suspeitas, para
tomar medidas necessárias à
preservação; tomar as medidas
repressivas necessárias a cada caso,
baseando-se nas circunstâncias
observadas, para evitar danos;
executar ronda noturna nas
dependências do

evento, verificando se portas, janelas,
portões e outras vias de acesso de
acordo com o planejado pelo evento,
examinando as instalações hidráulicas
e elétricas e constatando
irregularidades, a fim de possibilitar a
tomada de providências necessárias,
evitando roubos e prevenindo
incêndios e outros danos; controlar a
movimentação de pessoas, veículos e
materiais; atender os par�cipantes,
iden�ficando-os e encaminhando-os
aos setores procurados, bem como
outras a�vidades per�nentes às
funções.

03 (três) profissionais por noite de
evento.

69 Grades de
isolamento
contenção

Grades de contenção para isolamento,
contenção e demarcação de espaços
medindo aproximadamente 2,20 m de
comprimento x 1,30 de altura.

Material metálico, bordas arredondadas
e orelhas intertravantes que evitam o

Diária 80 11,23 898,40
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desencaixe das grades durante a
montagem e durante o uso. 40
(quarenta) unidades por dia de evento.

70

Ponto
de
Internet
com
acesso e
tempo
ilimitado

Acesso à rede mundial de
computadores, por banda larga, já
incluídos os serviços de provedor e de
cabeamento ou modem. 02 (dois)
pontos de internet por dia de evento,
sendo 01 com o sinal “aberto” para
livre acesso ao público e 01 com sinal
“fechado” para o uso restrito da
comissão organizadora.

Ponto
Diária 06 500,00 2.000,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 1.886.314,94

 

ANEXO II - Do Termo de Referência

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA (em papel �mbrado da empresa)

 

À Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal Subsecretaria de Administração Geral Referência: nº  A�: Comissão Permanente de Licitação 

A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, estabelecida no(a)
_________________________, na cidade _____________________, por seu Responsável, ____________________, com Documento de Iden�dade sob o
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nº_________ e CPF nº _________, declara que se abstém da visita técnica franqueada às licitantes e que tem pleno conhecimento dos serviços que serão
realizados, bem como de todas as par�cularidades e peculiaridades do terreno, não podendo alegar no futuro, desconhecimento do aqui tratado, para
quaisquer fins e efeitos. Por ser verdade, firmamos a presente, 

 

Brasília, de_________ de _______________ 2019. 

 

_______________________________________

 Nome / Iden�ficação Responsável Técnico da Empresa

 

 _______________________________________ 

Nome / Iden�ficação Responsável Legal da Empresa

 

 

 

ANEXO III - Do Termo de Referência

Estudo Preliminar

Atendendo à Instrução Norma�va n° 05, de 25 de maio de 2017, recepcionada no Distrito Federal pelo Decreto nº 38.934, de 15 de março
de 2018, no Art. 24, a qual reza dos Estudos Preliminares, o presente relatório vem apresentar a gênese da proposição do evento, a necessidade da
licitação e a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de viabilização de eventos –
contemplando todos os serviços indispensáveis à sua plena execução, abrangendo organização, coordenação, acompanhamento, apoio logís�co, montagem,
desmontagem e manutenção de toda infraestrutura demandada, de forma a suprir a realização do Fes�val de Tecnologia, Inovação e Ciência - FESTIC das
escolas públicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, conforme condições, especificações, quan�dades e exigências
estabelecidas no Termo de Referência e seu Anexo.
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As fases preliminares relacionadas à proposição do evento já fazem parte das atribuições funcionais de servidores que compõe as unidades
envolvidas na organização. Para tanto, foram cons�tuídos 14 Grupos de Trabalhos - GTs Regionais, denominados Comissão Regional (conforme
Regulamento con�do na Circular SEI-GDF n.º 135/2019 - SEE/SUBEB, Processo SEI-GDF nº 00080-00088331/2019-93), sendo um total de 28 professores
servidores efe�vos, para ar�cular juntamente às unidades escolares das 14 Coordenações Regionais de Ensino a materialização do Regulamento e
viabilidade do FESTIC. Os servidores que compõem a Comissão Regional atuam nas Unidades Regionais de Educação Básica – UNIEB das Coordenações
Regionais de Ensino. Cabe ressaltar que o evento Distrital é a culminância da construção conjunta das unidades escolares da SEEDF, passando por testagem
e experimentações locais e regionais previamente, tendo na Comissão Regional  a representação a fim de propor, acompanhar e avaliar o andamento da
construção do FESTIC juntamente com a Comissão Central, cons�tuída por sendo 10 servidores efe�vos, que  atuam na Gerência de Fomento à A�vidade e
Tecnologia Educacional – GEFO e na Diretoria de Programas e Projetos Educacionais, e 2 (dois) representantes (�tular e suplente) de cada Diretoria que
compõe a Subsecretaria de Educação Básica, a saber: Diretoria de Educação Infan�l, Diretoria de Ensino Fundamental, Diretoria de Ensino Médio, Diretoria
de Educação Profissional, Diretoria de Educação de Jovens e Adultos, Diretoria de Serviços e Projetos Especiais e Diretoria de Cidadania, Direitos Humanos e
Diversidade. Neste sen�do, sobresta a competência ins�tucional e técnico-pedagógica da comissões ins�tuídas para a proposição, instrução,
acompanhamento e avaliação do referido evento tecnológico-educacional.

Considerando a importância e o potencial do FESTIC como estratégia pedagógica para promover uma cultura cien�fica e es�mular a iniciação
cien�fica, tecnológica e a inovação educacional, é parte do processo a formação de professores, conforme  Circular SEI-GDF n.º 161/2019 - SEE/SUBEB,
Processo SEI-GDF nº 00080-00102439/2019-04 (IN n° 05, 25/05/2017, Art. 24 inciso II) para subsidiar as produções cien�ficas nas unidades escolares por
meio de oficinas de elaboração de projetos de pesquisa e diário de bordo; evidenciar a temá�ca Bioeconomia (Tema da Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia) e seus possíveis desdobramentos no contexto escolar. Nessas ocasiões, professores de todas as unidades escolares da Rede Pública de Ensino
são convocados a par�cipar das formações em polo, momento no qual se discuta e se trabalha a ar�culação da pesquisa à ro�na das a�vidades da educação
básica. Destaca-se que esses representantes, por vez, são mul�plicadores dos conceitos e informações apresentados nas respec�vas unidades de atuação.

O tocante aos regramentos e documentos norteadores para as ações de desenvolvimento cien�fico e tecnológico, aponta-se o Plano Distrital
de Educação 2015-2024 - PDE, no qual é possível verificar a atribuição desta Secretaria de Estado de Educação na realização do FESTIC (an�go Circuito de
Ciências da Escolas Públicas do Distrito Federal), a saber: 2.40 – Fomentar o circuito de ciências nas escolas da rede pública do Distrito Federal, em níveis
regionais e distrital, com culminância na semana nacional de ciência e tecnologia. Igualmente, outras estratégias do PDE apontam a necessidade de ações
de fomento, formação, difusão e divulgação cien�fica e tecnológica, a saber: 2.26 – Ampliar a�vidades extracurriculares de incen�vo aos estudantes e de
es�mulo a habilidades; 2.39 – Elaborar e implementar, na Secretaria de Estado de Educação, polí�ca pública para o ensino de ciências, na perspec�va da
alfabe�zação-letramento cien�fico; 3.20 – Es�mular a par�cipação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e cien�ficas, bem como aumentar a
oferta de vagas gratuitas em todas as cidades do Distrito Federal; 2.39 – Elaborar e implementar, na Secretaria de Estado de Educação, polí�ca pública para
o ensino de ciências, na perspec�va da alfabe�zação-letramento cien�fico.9.6 – Garan�r a diversificação curricular da educação de jovens, adultos e idosos,
ar�culando a formação básica com a par�cipação no mundo do trabalho, estabelecendo relações entre teoria e prá�ca, nos eixos da ciência, do trabalho, da
cultura, da cidadania e da tecnologia, de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às caracterís�cas desses estudantes; 2.14 –
Reorganizar, por meio de amplo debate com os profissionais da educação, o trabalho pedagógico, buscando melhorar a qualidade da educação.

No tocante às atribuições dos setores envolvidos na realização do FESTIC, o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal, de 20 de novembro de 2017, aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, alterado pelo Decreto nº 39.401, de 26 de
outubro de 2018 e, no Decreto Nº 39.773, de 12 de Abril de 2019, exara as atribuições da UNIEB:
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Art. 176. Às Unidades Regionais de Educação Básica – UNIEB, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à correspondente Coordenação
Regional de Ensino e vinculada à Subsecretaria de Educação Básica, compete:

I – orientar, ar�cular e acompanhar o trabalho pedagógico das unidades escolares – UEs vinculadas, em todas etapas e modalidades de ensino, em
consonância com as orientações da Subsecretaria de Educação Básica – SUBEB e com os planos, as polí�cas e as diretrizes educacionais distritais e federais;

II – promover, ar�cular e acompanhar programas, projetos e ações, de caráter pedagógico, nas UEs vinculadas, de acordo com as orientações da SUBEB,
com o plano de gestão da Coordenação Regional de Ensino – CRE, e com as demais polí�cas da Secretaria;

III – orientar e acompanhar, junto às UEs vinculadas, a implantação, a implementação, a execução e a avaliação do Currículo, das diretrizes e dos demais
documentos norteadores referentes à Educação Básica;

IV – orientar, acompanhar e avaliar a elaboração, a implantação e a implementação do Projeto Polí�co Pedagógico – PPP das UEs vinculadas;

V – promover a ar�culação com os demais setores da CRE e com outras instâncias da Secretaria com o obje�vo de efe�var polí�cas para a Educação Básica
nas UEs vinculadas;

VI – promover momentos de trocas de experiência, junto às UEs vinculadas e as UEs de outras CREs, referentes às prá�cas pedagógicas e às experiências
significa�vas;

VII – promover e acompanhar ações e estratégias pedagógicas, junto às UEs vinculadas, com vistas à melhoria do desempenho escolar dos estudantes, à
redução da defasagem idade/ano, e à redução da evasão escolar;

VIII – promover e acompanhar, junto às UEs vinculadas, ações e estratégias des�nadas a subsidiar a prá�ca pedagógica dos profissionais da educação, por
meio da ar�culação com a formação con�nuada e com as coordenações pedagógicas cole�vas;

IX – orientar, ar�cular e acompanhar, junto às UEs vinculadas, as ações rela�vas à Orientação Educacional, às Equipes Especializadas de Apoio à
Aprendizagem, às Salas de Apoio à Aprendizagem, e ao Atendimento Educacional Especializado (Salas de Recursos, Classes Especiais, Classes Bilíngues e
ins�tuições especializadas em Educação Especial), de acordo com as orientações da SUBEB e as polí�cas da Secretaria;

X – orientar, ar�cular e acompanhar, junto às UEs vinculadas, as ações rela�vas à Educação Física e Desporto Escolar, aos eixos transversais e às temá�cas
especiais de ensino, de acordo com as orientações da SUBEB e as polí�cas da Secretaria;

XI – orientar, ar�cular e acompanhar, junto às UEs vinculadas, as ações rela�vas às Escolas de Natureza Especial e às Unidades de Internação
Socioeduca�vas e de Internação Provisória, de acordo com as orientações da SUBEB e as polí�cas públicas da Secretaria;

XII – orientar, ar�cular e acompanhar, junto às UEs vinculadas, as ações pedagógicas rela�vas às tecnologias de informação e comunicação – TICs, de acordo
com as orientações da SUBEB e as polí�cas públicas da Secretaria;

XIII – orientar e acompanhar a realização de pesquisas, estudos e experiências voltadas a subsidiar a prá�ca pedagógica das UEs vinculadas;

e XIV – executar outras a�vidades que lhe forem atribuídas no âmbito de suas competências.

Em termos da Comissão Central, a qual é coordenada pela Gerência de Fomento à A�vidade Cien�fica e Tecnológica Educacional -
GEFO, observa-se a atribuição de elaborar e organizar as inicia�vas de fomento a a�vidades cien�ficas, tecnológicas e de inovação no âmbito da Secretaria
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de Educação do DF, criando, a par�r da análise de cenários e das demandas, diretrizes que comporão a polí�ca educacional para o ensino de ciências, para
a divulgação cien�fica e fomento à pesquisa na educação básica. 

Nesse sen�do empenha esforços em quatro macro-ações: fomento à pesquisa na educação básica, fortalecimento das inicia�vas em
Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemá�ca (STEAM), garan�a de recursos e estruturas para o ensino de ciências e realização de eventos
cien�ficos.

Para tanto, ar�cula programas e inicia�vas em C&T a instrumentos de financiamento e fomento, ins�tuições, polí�cas vigentes e legislação
que cons�tuem o cenário atual para a educação cien�fica e para a pesquisa na educação básica.

Essas linhas de atuação consideram alguns aspectos rela�vos ao ensino de ciências e os inves�mentos para a pesquisa na educação básica, a
saber: apontamentos apresentados por professores de ciências acerca das demandas para o ensino de ciências, análise das polí�cas públicas vigentes,
análise da estruturas das escolas, observância à nova edição do Currículo em Movimento da Educação Básica para o Ensino Fundamental e às mudanças
provocadas pelo Novo Ensino Médio; análise do cenário nacional e mundial para o ensino de ciências.

1. Linhas de Ação

1. Fomento à Pesquisa e Iniciação Cien�fica na Educação Básica

1. Recursos para a a�vidade cien�fica nas escolas

2. Recursos para as etapas locais do FESTIC

3. Formação

4. Acompanhamento e Avaliação

2. Inves�mentos para o ensino de ciências regular

1. Captação de recursos para aquisição de materiais

2. Enriquecer as salas ambientes

3. Caixas da ciência

4. Formação

5. Acompanhamento

3. Eventos cien�ficos e Divulgação Cien�fica

1. FESTIC

2. Fes�val de Robó�ca Educacional

3. Olimpíadas Cien�ficas

1. OBMEP
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2. OBR

3. OBA

4. Divulgação e Difusão Cien�fica

4. Divulgação das inicia�vas exitosas

5. Campus Party

6. Feiras de Ciências Nacionais/Internacionais

4. Criação de espaços de Ciências, Tecnologia e Inovação

1. Núcleos de Ciências

2. FabLabs

3. Espaços Maker

4. Robó�ca (kits e formação) e outras inicia�vas

5. STEAM

Neste sen�do, à GEFO, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Diretoria de Programas e Projetos Educacionais, compete:

I – subsidiar a Diretoria em suas atribuições referentes à educação cien�fica e tecnológica;

II – fomentar as a�vidades cien�ficas e tecnológicas educacionais;

III – promover o compar�lhamento e divulgação de ações de educação cien�fica, tecnológica e de pesquisa desenvolvidas pelas unidades escolares;

IV – propor e elaborar diretrizes e documentos norteadores para a implantação e a implementação de polí�cas públicas de fomento às a�vidades cien�ficas
e tecnológicas educacionais e de pesquisa no âmbito da educação básica;

V – orientar e acompanhar a implantação e a implementação dos disposi�vos legais e pedagógicos concernentes aos programas e projetos educacionais
voltadas à educação cien�fica e tecnológica;

VI – contribuir com a implementação e a avaliação do currículo da SEEDF no que se refere às estratégias educacionais per�nentes aos programas e projetos
educacionais voltadas à educação cien�fica e tecnológica;

VII – promover o letramento cien�fico e a abordagem inves�ga�va por meio de ações de apoio ao processo de ensino aprendizagem e desenvolvimento dos
estudantes;

VIII – realizar pesquisas e estudos para subsidiar a proposição e gestão de polí�cas públicas educacionais de cunho cien�fico, tecnológico e de inovação;

IX – par�cipar de congressos, seminários, fóruns e discussões nos campos cien�fico, tecnológico e de inovação considerando a ar�culação dessas áreas com
as aprendizagens previstas no currículo;
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X – propor cursos de formação con�nuada, para a promoção e qualificação da educação cien�fica e tecnológica na educação básica, em parceria com a
Subsecretaria de Formação Con�nuada dos Profissionais da Educação - EAPE, órgãos públicos, en�dades da sociedade civil e outras;

XII – Orientar e subsidiar as UNIEB/CRE quanto às ações de pesquisa, iniciação e divulgação cien�fica; 

XIII – colaborar com a diversificação de estratégias e de recursos pedagógicos para a educação cien�fica e o ensino de ciências.

Na perspec�va de cumprir os requisitos necessários para a efe�vação do FESTIC, é de praxe que as áreas demandantes submetam a os itens e
serviços per�nentes à Diretoria de Compras e Serviços – DICOS, unidade da SEEDF competente para instruir o Termo de Referência e realizar pesquisa de
preço (Despacho SEI-GDF nº 26981345, Processo SEI-GDF nº 00080-00101959/2019-91)  junto ao mercado para inclusão no certame licitatório de acordo
com a demanda (IN n° 05, 25/05/2017, Art. 24 incisos IV e VI). A saber, o Regimento registra a seguinte atribuição:

Para fins de cálculo (IN n° 05, 25/05/2017, Art. 24 inciso IV), A Comissão Central es�ma que o FESTIC contará com par�cipação de
aproximadamente 10.600 (dez mil e seiscentas) pessoas (por dia de vento) dentre elas: 4.350 (quatro mil, trezentos e cinquenta) estudantes expositores,
650 (seiscentos e cinquenta) professores orientadores que acompanharão os estudantes expositores, 5.040 (cinco mil e quarenta) estudantes visitantes
acompanhados pelos seus respec�vos professores, 322 (trezentos e vinte e dois) gestores e 200 (duzentos) professores da equipe organizadora.

Para efeito de custos (IN n° 05, 25/05/2017, Art. 24 inciso VI), apenas três grupos do público alvo indicado serão considerados, a saber: a)
4.350 (quatro mil, trezentos e cinquenta) estudantes expositores, b) 650 (seiscentos e cinquenta) professores orientadores acompanhando os estudantes
expositores e c) 200 (duzentos) gestores e professores da equipe organizadora, totalizando 5.200 (cinco mil e duzentas) pessoas (por dia de evento).
Conforme Regulamento e Resultados Preliminares da Etapa Regional (Brazlândia - 00080-00173378/2019-51, Ceilândia - 00080-00167647/2019-41, Gama -
00080-00174254/2019-93, Guará - 00080-00167582/2019-33, Núcleo Bandeirante - 00080-00171497/2019-70, Paranoá - 00080-00172540/2019-14,
Planal�na - 00080-00169800/2019-74, Plano Piloto/Cruzeiro - 00080-00170338/2019-58, Recanto das Emas - 00080-00166336/2019-64, Samambaia -
00080-00167602/2019-76, Santa Maria - 00080-00176160/2019-59, São Sebas�ão - 00080-00170162/2019-34, Sobradinho -00080-00173420/2019-34 e
Tagua�nga - 00080-00172152/2019-33)

A disponibilização de recurso (IN n° 05, 25/05/2017, Art. 24 inciso XII) advém de Descentralização de Recursos Oriundos da Fundação de
Apoio à Pesquisa, Conforme Portaria Conjunta 02/2019 SEI-GDF nº 27962565, Processo SEI-GDF nº 00080-00116358/2019-83. Cabe ressaltar que o parceria
está jus�ficada e amparada mediante o Plano de Trabalho apresentado pela SEEDF e atestado por essa Fundação de Apoio à Pesquisa (Parecer SEI-GDF nº
66, Id 27622029, Processo SEI-GDF nº 00080-00116358/2019-83,  no que cabe às suas atribuições deferir o repasse previsto de R$ 1.500.000,00 (um milhão
e quinhentos mil). Corroborando a viabilidade de contratação, uma vez que há recursos para o feito.

Foram apresentadas atas vigentes no Despacho SEI-GDF  SEE/SUAG/DICOS/GPESQ (28889713) que foram cotejadas com a ESPECIFICAÇÃO DO
OBJETO apresentada no TERMO DE REFERÊNCIA (28820529) de forma a se verificar se a totalidade dos itens pode ser encontrada, ainda que em atas
dispersas. Verificou-se que dos 74 itens necessários à realização do objeto, 63 são compa�veis à necessidade (4 ao 5, 7, 9 ao 25, 27 ao 29, 31 ao 45, 49, 51
ao 74); 8 itens são parcialmente compa�veis (1 ao 3, 6, 46 ao 48 e 50), considerando-se que excedem as especificações necessários ou são de
dimensões/�pos/qualidades insuficientes; e 3 itens necessários (8, 26 e 30) não foram localizados.

Verificou-se, também, se existe vantajosidade nas adesões em face de novo procedimento licitatório, e foi constatado que o valor es�mado
para a aquisição dos itens compa�veis (63 do total de 74) é de R$ 1.389.827,04 (um milhão trezentos e oitenta e nove mil oitocentos e vinte e sete reais e
quatro centavos).



04/10/2019 SEI/GDF - 29368909 - Edital

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=34655498&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110019795&infra_hash=4c0e… 95/115

Dessa forma, considerando que as atas apresentadas não possuem todos os itens necessários à contratação, não é vantajoso do ponto de
vista técnico, aderir à um conjunto de atas vigentes, bem como não é viável economicamente por não se ter a garan�ria de vantagem de preço, uma vez que
existem atas gerenciadas em outras unidades da federação.

Ademais, a Administração Pública não vê vantagem em fazer consulta ao órgão gerenciador de cada ata para manifestação sobre a
possibilidade de adesão, uma vez que o objeto em tela se encerra no presente ano le�vo, não havendo possibilidade de reprogramação do evento, caso
opte-se por esse viés.

Alerta-se para a frustração do Interesse Público, representado pelas mais de 10.600 (dez mil e seiscentas) pessoas envolvidas diretamente
(por dia de vento), dentre elas: 4.350 (quatro mil, trezentos e cinquenta) estudantes expositores, 650 (seiscentos e cinquenta) professores orientadores que
acompanharão os estudantes expositores, 5.040 (cinco mil e quarenta) estudantes visitantes acompanhados pelos seus respec�vos professores, 322
(trezentos e vinte e dois) gestores e 200 (duzentos) professores da equipe organizadoras pelos estudantes e professores das mais de 600 (seiscentas)
unidades escolares par�cipantes das etapas locais, regionais e distrital.

Diante do cenário, cabe ressaltar que a modalidade de licitação percebida é PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do �po MENOR PREÇO GLOBAL
nos termos da Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações posteriores, Lei Federal n.º 10.520/2002, acolhida em âmbito distrital pelo Decreto n.º 23.460/2002,
regulamentada pelo Decreto Federal n.º 5.450/2005, Decretos Distritais, 26.851/2006, 32.716/2011, 36.519/2015 e 37.121/2016, pela Lei Distrital n.º
4.611/2011, Lei Complementar  n.º 123/2006, Lei Federal n.º 12.440/2011, Decreto n.º 38.934 de 15/03/2018, além das demais normas per�nentes,
resguardando a Isonomia, Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Igualdade, Publicidade, Economicidade e Eficiência, Probidade Administra�va,
Vinculação ao Instrumento Convocatório e Julgamento Obje�vo, como aponta o art. 3º da Lei 8.666/93, que assim dispõe:

A licitação des�na-se a garan�r a observância do princípio cons�tucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administra�va, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento obje�vo e dos que lhes são correlatos.

Por fim, destaca-se a elaboração de sistema informa�zado exclusivo para gerenciamento das inscrições e avaliações, oriundo de demanda
apresentada pela Subsecretaria de Educação Básica e atendida pela Subsecretaria de Inovação - SINOVA, conforme Processo SEI-GDF nº 00080-
00105006/2019-01. A implementação desse sistema garante eficiência, publicidade e transparência a todo o processo, uma vez que é acessível por todos os
servidores da Secretaria de Estado de Educação e concentra todas as informações rela�vas aos projetos e suas avaliações. Aponta-se que apenas na fase
Etapa Regional do FESTIC, o sistema processou 733 inscrições e procedeu com 2.200 avaliações, realizadas por 761 avaliadores (servidores efe�vos,
professores, colaboradores externos de ins�tuições de pesquisa e ensino superior). É possível acessar o sistema de gerenciamento do FESTIC pelo, sí�o
eletrônico h�ps://fes�c.se.df.gov.br.
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ANEXO II DO EDITAL

 

MODELO DECLARAÇÃO

DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

 

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, sediada no endereço
____________________________, telefone/fax nº ______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______
_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade nº ______________ e do CPF nº
_____________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854,
de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Cons�tuição Federal/88, que não possui em seu quadro de
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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 par�r dos 14 (quatorze) anos.

 

__________________________________

Local e Data

 

_____________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III DO EDITAL

 

M O D E L O
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DECLARAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE EM CONDIÇÕES DE USUFRUIR O TRATAMENTO FAVORECIDO
PREVISTO NA LC Nº 123/2006.

 

 

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

 

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

 

 

_____________________________

Representante Legal

Cargo

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO AMBIENTAL
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Eu, __________________________________________________________________                      (nome empresarial do (a) solicitante) com sede na
_____________________________                                             
__________________________________________________________________________________(endereço completo) por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr.(a) _______________________________________ infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º ___________________________   e
do CPF/MF n.º ___________________________________, para os fins de Licenciamento ou Isenção Ambiental, DECLARO (a) expressamente que:

 

a. Estou ciente do meu compromisso com as questões ambientais do empreendimento ________________________________________________________;

                                                (nome da empresa)

 

b. Esse empreendimento atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio
ambiente, em conformidade com as Leis Ambientais vigentes.

                     Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

 

_____________________________, _____de _______________________de 201___.

                         Local                            dia                                 mês                      ano

 

 

_________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO V DO EDITAL

MODELO DECLARAÇÃO

DE QUE NÃO POSSUI EM SUA CADEIA PRODUTIVA TRABALHO DEGRADANTE

 

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, sediada no endereço
____________________________, telefone/fax nº ______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______
_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade nº ______________ e do CPF nº
_____________________, DECLARA para fins do disposto nos incisos III e  IV do art. 1º e no Inciso III do art. 5º da Cons�tuição Federal/88, que não possui
em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

 

__________________________________

Local e Data

 

_____________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo
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ANEXO VI DO EDITAL

 

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

(em papel �mbrado da empresa)

 

 

À

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

Subsecretaria de Administração Geral

 

Referência: Pregão ____/2019

A�: Pregoeiro
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_________________________________ (nome da empresa), CNPJ-MF n.º______________, inscrição estadual ____________________,
sediada _________________________________ (endereço completo), representada por ____________________________________________, CPF nº
_________________ por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

 

 

Brasília, DF,          de                           de 2019.

 

 

 

___________________________________________________

 

 

 

 

ANEXO VII DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

 

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

Processo nº __________________.

 

Cláusula Primeira – Das Partes

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

Cláusula Segunda – Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº ______ (fls. ______), da Proposta de fls. ______ e da Lei nº 8.666 21.06.93.
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Cláusula Terceira – Do Objeto

O Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de viabilização de eventos – contemplando todos os serviços indispensáveis à sua plena
execução, abrangendo organização, coordenação, acompanhamento, apoio logís�co, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura
demandada, fornecimento de alimentação de forma a suprir a realização do Fes�val de Tecnologia, Inovação e Ciência - FESTIC das Escolas da Rede Pública
de Ensino do Distrito Federal, conforme condições, especificações, quan�dades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus Anexos, consoante
especifica o Edital de _________ nº __________ (fls. ____) e a Proposta de fls. ______, que passam a integrar o presente Termo.

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução

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 ______ (______), devendo a importância de _______(_______) ser atendida à conta de dotações orçamentárias
consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº ______, de ______, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a
serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).

5.2 – Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, terão seus valores, anualmente, reajustados por índice adotado em lei, ou na
falta de previsão específica, pelo – IPCA/IBGE.

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 _____, emi�da em _______, sob o evento nº ________, na
modalidade ____________.

Cláusula Sé�ma – Do Pagamento

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

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

O contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura,.

Cláusula Nona – Das garan�as

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

10.2 – O Distrito Federal fiscalizará a vedação da u�lização de conteúdo contendo atos discriminatórios contra a mulher, ou que incen�ve a violência e
exponha a mulher a constrangimento homofóbico, o que a exponha a qualquer �po de discriminação, conforme preceitua a lei distrital 5.448/2015,
salientando que o não cumprimento dos disposi�vos da mencionada lei poderá ensejar na recisão contratual respeitando o devido processo legal.

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

11.1 - Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas constantes neste Termo e seu Anexo.

11.2 - Cumprir rigorosamente todas as orientações da Contratante, para o fiel desempenho das a�vidades especificadas; bem como, respeitar os prazos e
observar a data, horário e localização de realização do evento.

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

11.4 - Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade responsável pela execução do Contrato, adotando as providências
requeridas rela�vas à execução dos serviços pelos empregados.

11.5 - Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos no�ciados que a envolvam, bem como, relatar toda e qualquer irregularidade
observada em função da prestação dos serviços contratados.

11.6 - Administrar todo e qualquer assunto rela�vo aos seus empregados.

11.7 - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou acome�dos de mal súbito,
por meio de representante legal ou preposto.

11.8 - Observar o horário de trabalho estabelecido pela Contratante, em conformidade com as leis trabalhistas;

11.9 - Manter, durante o período de vigência do Contrato, em compa�bilidade com as obrigações trabalhistas, todas as condições de habilitação e
qualificação técnica exigidas na licitação;

11.10 - Assumir a responsabilidade por:

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

11.10.2 - Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem
ví�mas os seus empregados durante a execução do Contrato, ainda que acontecido nas dependências da Contratante. 

11.10.3 - Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à execução do Contrato, originariamente ou vinculados por
prevenção, conexão ou con�nência, além de encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

11.10.4 - Por quaisquer danos pessoais ou materiais, causados por empregados ou terceiros, em consequência de serviços realizados indevidamente.
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11.10.5. - Prestar os serviços ora contratados através de seus técnicos, não gerando vínculo emprega�cio com a Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal – SEEDF.

11.10.6 - Fornecer aos seus funcionários, crachás de iden�ficação.

11.11 - Não transferir para terceiros, por qualquer forma, no todo ou em parte, os direitos e obrigações assumidas por força do Contrato.

11.12 - Responsabilizar-se pelo transporte de todo o material operacional e pessoal de apoio.

11.13 - Manter equipe de trabalho proporcional ao número de par�cipantes do evento.

11.14 - Manter todos os espaços do evento em perfeitas condições de limpeza, higiene e organização, quando da execução do contrato.

11.15 - Responsabilizar-se pela guarda e segurança de todo seu material e equipamentos disponibilizados para o evento.

11.16 - Observar os critérios previstos na legislação vigente da Vigilância Sanitária quanto ao preparo e a oferta de toda a alimentação.

11.17 - Fornecer recursos materiais necessários ao pleno atendimento do objeto.

11.18 - Zelar pela perfeita execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

11.19 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou subs�tuir às suas expensas, no total ou parte, os serviços prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da sua execução.

11.20 - A Contratada deve responsabilizar-se pelo transporte, alimentação e demais despesas dos profissionais por ela contratados, bem como pelos
equipamentos por ela locados.

11.21 - Deve ser reservado o percentual de 2% de vagas de trabalho nas licitações de serviços e obras públicas distritais, a ser des�nado a pessoas em
situação de rua, excetuando-se as empresas mencionadas na Lei federal nº 7.102, de 20 de junho de 1983, conforme disposto na lei 6.128/2018.

11.22 - Fica vedada a u�lização de conteúdo contendo atos discriminatórios contra a mulher, ou que incen�ve a violência e exponha a mulher a
constrangimento homofóbico, o que a exponha a qualquer �po de discriminação, conforme preceitua a lei distrital 5.448/2015.

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, 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 respec�vo valor, dispensa a celebração de aditamento.

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades

O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital, descontada da
garan�a 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.

Cláusula Décima Quarta – Da Dissolução
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O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, 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.

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão

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

Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida A�va e cobrados mediante execução na forma
da legislação per�nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

Cláusula Décima Sé�ma – Do Executor

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

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia ú�l 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 Nona – Do Foro

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao cumprimento do presente Contrato.

Brasília, _____ de ___________ de 20    .

Pelo Distrito Federal:

Pela Contratada:

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII DO EDITAL
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DAS PENALIDADES

 

DECRETO Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006 e alterações posteriores.

Regula a aplicação de sanções administra�vas
previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de
junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos
Administra�vos), 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 ar�go 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em
vista o disposto nos ar�gos 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 ins�tuída nos termos da Lei Distrital
n° 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competências ins�tuídas 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 restri�va 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 Administra�vas

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

I - advertência;

II – multa;

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



04/10/2019 SEI/GDF - 29368909 - Edital

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=34655498&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110019795&infra_hash=4c0… 108/115

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 come�da;

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 come�da.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 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 ar�go poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do
interessado, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

SUBSEÇÃO I

Da Advertência

Art. 3° A advertência é o aviso por escrito, emi�do 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 par�cipante do Sistema de Registro de Preços;

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou par�cipante do Sistema de Registro de Preços, se o descumprimento da obrigação ocorrer na
fase de execução contratual, entendida desde a recusa em re�rar 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 injus�ficado 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)
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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 ar�go;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o contrato ou re�rar 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 apos�lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 193 e será executada após regular
processo administra�vo, oferecido ao contratado a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da no�ficação,
nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666, de 1993, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garan�a depositada do respec�vo contrato;

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas ao contratado;

III - mediante procedimento administra�vo ou judicial de execução.

§ 2º Sempre que a multa ultrapassar os créditos do contratado e/ou garan�as, o seu valor será atualizado, a par�r 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 par�r do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do
contrato, se dia de expediente normal na repar�ção interessada, ou no primeiro dia ú�l 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 respec�vos custos de cobrança.

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumula�vamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta come�da, 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 jus�ficado interesse
da unidade contratante em admi�r atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do caput deste ar�go.

§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste ar�go 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;

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=36974&txtAno=2015&txtTipo=6&txtParte=.
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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 injus�ficada 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 par�cipação 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, ins�tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, com a suspensão inscrita no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi�da 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 auten�cada, de forma defini�va;

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, obje�vando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação;

b) tenha pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

c) receber qualquer das multas previstas no ar�go 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 par�cipante do Sistema de Registro de Preços;
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II - o ordenador de despesas do órgão contratante e/ou par�cipante do Sistema de Registro de Preços, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase
de execução contratual, entendida desde a recusa em re�rar 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 par�cipante do Sistema de Registro
de Preços, implicará na suspensão, por igual período, perante todos os órgãos/en�dades 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 par�cipante do Sistema de Registro de Preços, na hipótese do descumprimento da
obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em re�rar 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 pra�cadas no âmbito dos
procedimentos derivados dos pregões.

SUBSEÇÃO IV

Da Declaração de Inidoneidade

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

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

§ 2° A declaração de inidoneidade e/ou sua ex�nção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os
órgãos/en�dades subordinadas ou vinculadas ao Poder Execu�vo 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 pra�carem 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 cer�ficado 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 ar�go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto.
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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 defini�va por pra�carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham pra�cado atos ilícitos, visando frustrar os obje�vos da licitação;

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

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 respec�va no�ficação.

§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra�cou 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 consecu�vos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrário; só se iniciam e vencem os prazos referidos neste ar�go em dia de expediente no órgão ou na
en�dade.

§ 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
mo�vado, 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 sí�o 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 man�dos por órgãos ou
en�dades da Administração Pública do Distrito Federal.

§ 5o Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos arts. 3º e 4º deste decreto,
as quais se formalizam por meio de simples apos�lamento, 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.
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Parágrafo único. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.

CAPÍTULO V

DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS

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

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, incluir os percentuais rela�vos 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 administra�vas previstas
nas Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de
Licitações e Contratos Administra�vos), 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 ar�go:

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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“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 injus�ficada 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

Documento assinado eletronicamente por DIEGO FERNANDEZ GOMES - Matr. 02398796,
Diretor(a) de Licitações, em 04/10/2019, às 16:24, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 29368909 código CRC= DCDF621F.
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