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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Licitações

   

EDITAL DE LICITAÇÃO

 

 

 

CONVITE N.º 01/2021

TIPO: Menor Preço.

REGIDO PELAS LEIS Nº 8.666/93 e alterações supervenientes, Lei Complementar nº 123/2006,

Decreto nº 26.851/2006 e demais legislações aplicáveis.

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global.

FORMA DE EXECUÇÃO: Indireta.

DATA DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 28/05/2021.

HORÁRIO DO INÍCIO: 10:00 horas.

LOCAL DA REUNIÃO:SBN QUADRA 02 - ED. PHENICIA - TÉRREO (SALA DA COMISSÃO)
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CAPÍTULO I - DO OBJETO

1.1. A presente Licitação tem como objeto a contratação de empresa da construção civil para a execução da
Obra de substituição do alambrado de cercamento do lote por muro e gradil do Centro de Educação Infantil
210, situado na EQ 210/213, Lote A – RA XIII – Santa Maria/DF, nos termos do Projeto Básico e demais
anexos, que são parte integrante deste instrumento convocatório.

CAPÍTULO II - DOS LICITANTES

2.1. Somente poderão apresentar propostas as empresas legalmente estabelecidas, especializadas no ramo e que
satisfaçam as condições deste Edital e seus anexos.

2.2. Não poderão participar da licitação:

a) consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

b) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública ou suspensas do direito de licitar com o Distrito Federal;

c) empresas em atraso no cumprimento de obrigação assumida com o CONTRATANTE, até o seu efetivo
cumprimento;

d) empresa  em processo de falência, sob o concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, ou em
processo de recuperação judicial ou extrajudicial.
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2.3. Não poderão participar da licitação, direta ou indiretamente, as pessoas indicadas no art. 9º da Lei
8.666/93.

2.4. É vedada a  par�cipação de 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, de: (Ar�go alterado pelo(a) Decreto 37843 de 13/12/2016)

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; ou (Inciso
alterado pelo(a) Decreto 37843 de 13/12/2016)

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. (Inciso alterado pelo(a) Decreto
37843 de 13/12/2016)

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. (Inciso alterado pelo(a) Decreto 37843 de 13/12/2016)

CAPÍTULO III - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

3.1. No dia, hora e local fixados no preâmbulo deste Convite, cada licitante deverá apresentar à Comissão de
Licitação, simultaneamente, sua documentação e proposta de preços, em envelopes separados e fechados,
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da firma ou razão social, os
seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO

Convite nº 01/2021

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

Convite nº 01/2021

3.2. Após o Presidente da Comissão de Licitação declarar o encerramento do prazo para recebimento dos
envelopes, nenhum outro envelope ou documento será aceito.

3.3. Recebidos os envelopes “Documentação” e “Proposta de Preços” e iniciada sua abertura, não serão
permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final do processo licitatório.

3.4. Após a fase de habilitação, não cabe desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.

CAPÍTULO IV - DA DOCUMENTAÇÃO

4. O envelope nº 01, relativo à documentação, deverá conter, em plena validade, os seguintes documentos:

4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA.

4.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

4.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;

4.1.3. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;

4.1.4. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/dafaadb15ff3452f82afc4390b5ee432/exec_dec_37843_2016.html#capXI_art89
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/dafaadb15ff3452f82afc4390b5ee432/exec_dec_37843_2016.html#capXI_art89
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/dafaadb15ff3452f82afc4390b5ee432/exec_dec_37843_2016.html#capXI_art89
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/dafaadb15ff3452f82afc4390b5ee432/exec_dec_37843_2016.html#capXI_art89
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4.1.5. Procuração, pública ou particular, passada pelo licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao seu
representante poderes para tomar as decisões que julgar necessárias, durante a licitação, sendo necessário o
reconhecimento de firma no caso de procuração particular, juntamente com a comprovação da condição do
outorgante.

4.1.6. A falta da procuração não inabilita o licitante, mas seu representante fica impedido de se manifestar no
certame, em nome do representado, até a obtenção desse documento.

4.2. REGULARIDADE FISCAL.

4.2.1. Prova de regularidade perante a Receita Federal e Secretaria da Fazenda do DF, em plena validade. Para as
licitantes domiciliadas fora do Distrito Federal, além das cer�dões já mencionadas, deve ser apresentada também
prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede, somente para os tributos
rela�vos à a�vidade licitada;

4.2.2. Cer�ficado de regularidade do FGTS, expedido pela CEF;

4.2.3. Prova de regularidade para com a Previdência Social, expedida pelo INSS;

4.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

4.3.1. Acervo Técnico - A licitante deverá apresentar, sob pena de inabilitação, o resumo dos atestados/CAT´s
(Cer�dão de Acervo Técnico - CAT) a serem considerados para sua habilitação, conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO DOS
SERVIÇOS
EXIGIDOS NO
EDITAL

QUANTIDADE
MÍNIMA

EXIGIDA NO
EDITAL

Nº
CAT

PÁGINA
DA CAT

QUANTIDADE
EXECUTADA
CONSTANTE
NA CAT

 

RESPONSÁVEL
TÉCNICO
CONSTANTE
NA CAT

EMPRESA
EXECUTORA
CONSTANTE
NA CAT

       

       

       

       

Insta salientar que, a análise da capacidade técnica da empresa tomará como base o quadro resumo acima.

4.3.2. Do(s) Responsável (eis) Técnico(s) - Atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU
da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respec�va(s) Cer�dão (ões) de Acervo Técnico
– CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para órgão ou
en�dade da administração pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresas privadas, serviços em prédio público, comercial ou industrial, com caracterís�cas técnicas similares
às do objeto da presente licitação, com as seguintes caracterís�cas:

CARACTERÍSTICAS DA OBRA

ALVENARIA de bloco de vedação

FUNDAÇÕES de estruturas em estaca tipo moldada “in-loco” diâmetro 30 cm ou superior
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ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50

FORMAS, em chapa de madeira compensada resinada

CONCRETO estrutural dosado em central, fck 20 MPa ou superior

4.3.3. Da Empresa - Comprovação de que a licitante tenha executado, a qualquer tempo, serviços compa�veis com
o objeto desta licitação, através de cer�dão (ões) e atestado(s). Os atestados para capacidade operacional da
empresa deverão ser acompanhados das respec�vas Cer�dões de Acervo Técnico – CAT(s) em nome de
profissional habilitado, que trabalhe para a sociedade ou já tenha figurado como responsável técnico da empresa,
desde que conste na documentação comprobatória do acervo profissional o nome da pessoa jurídica do licitante
como a empresa contratada para a execução da obra ou serviços, a teor do art. 64, § 3º da Resolução nº 1.025/09
– CONFEA, fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devendo apresentar as seguintes
caracterís�cas:

CARACTERÍSTICA DA OBRA LICITADA Un Quantitativo
da obra

Quantidade
mínima a ser
exigida

Percentual

ALVENARIA de bloco de vedação m² 294,20 147,10 50%

FUNDAÇÕES de estruturas em estaca
moldada “in-loco” diâmetro 30 cm ou superior m

 

194,00

 

97,00

 

50%

ARMADURA de aço para estruturas em geral,
CA-50 Kg 1.647,51 823,75 50%

FORMAS, em chapa de madeira compensada
resinada m² 295,54 147,77 50%

CONCRETO estrutural dosado em central, fck
20 MPa ou superior m³ 40,15 20,07 50%

4.3.4. A licitante poderá apresentar tantos atestados quanto julgar necessário para comprovar o quan�ta�vo
mínimo exigido para a qualificação técnico-operacional, desde que a prestação dos serviços tenha ocorrido de
forma concomitante ou seja, realizados sem intervalos na sua execução.

4.3.5. Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão do contrato. 

4.3.6. Ressaltamos que os quan�ta�vos mínimos acima descritos foram baseados na Planilha
Es�ma�va (Com Desoneração) - (47561569), e que está de acordo com o determinado pelo Tribunal de Contas do
Distrito Federal – TCDF, sendo que a qualificação técnica exigida está em consonância com as determinações
daquela Corte de Contas no âmbito da Decisão nº 3545/2016, mais precisamente no inciso “x”, que dispõe:

“x) ausência de mo�vação nos itens 3.1.1.1 e 3.1.2.1 do edital dos critérios de escolha de
serviços que irão limitar o universo de concorrentes, tendo em vista que as exigências
para comprovação da capacidade técnica devem estar limitadas às parcelas de maior
relevância técnica e valor significa�vo, a teor das disposições do inciso I do § 1º do art.
30 da Lei n.º 8.666/1993;” (grifo nosso).
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4.3.7. Sendo assim, vale lembrar que o limite para as exigências de comprovação de capacidade técnico-
operacional estabelecido por esta Secretaria é de 50%, conforme se demonstra no quadro acima (item
1.1.2.1), não ultrapassando o recomendado pelo egrégio Tribunal de Contas da União (TCU), estando de acordo
com o Acórdão nº 2215/2008 – Plenário (item 9.5.3), cujo percentual es�pulado é não superior a 50% (cinquenta
por cento).

4.3.8. Dessa forma, as exigências de qualificação técnica seguem as orientações do Tribunal de Contas do Distrito
Federal, estabelecida na Decisão nº 254/2010, (50686652), e Decisão nº 351/2010, (50687048), exarada por
aquela Corte de Contas quando da análise de procedimentos licitatórios da SEDF.

4.3.9. A licitante deverá apresentar prova de inscrição e dos seus responsáveis técnicos junto ao CREA competente
da região a que es�ver vinculada, que comprove a�vidade relacionada com o objeto, em plena validade.

4.3.10. No caso da vencedora do certame possuir Cer�dão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA de outra Região,
este deverá estar devidamente vistado pelo CREA do Distrito Federal no ato da assinatura do contrato.

4.3.11. Apresentar DECLARAÇÃO de VISTORIA ou de ABSTENÇÃO DE VISTORIA, conforme Modelo constante no
Anexo V ou VI, assinada por Responsável Técnico da empresa, expressando o pleno conhecimento das condições
do local da obra, assumindo todas as responsabilidades.

4.3.12. Apresentar Declaração de Responsabilidade Técnica e Indicação de Equipe Técnica de acordo com o Modelo
constante no Anexo deste Edital, na qual deverá constar a qualificação dos responsáveis técnicos indicados para a
execução da obra, assinada pelo representante legal da licitante.

4.3.13. A licitante deverá comprovar que pelo menos um profissional indicado como responsável técnico, deverá
ser o detentor do (s) atestado (s) de capacidade técnica exigido no  Edital.  

4.3.14. É vedada a indicação de um mesmo profissional como responsável técnico por mais de uma empresa
par�cipante do presente certame licitatório, fato este que inabilitará todas as envolvidas.

4.3.15. 0(s) Responsável(eis) Técnico(s) indicado(s) deverá(ão) fazer parte do quadro de funcionários da Empresa.

4.3.16. O vínculo empregando do (a) Responsável (ies) Técnico (s) dar-se-á com a comprovação do vinculo do
profissional pertencente ao quadro permanente das licitantes que poderá ser demonstrado no ato da assinatura
do contrato, indicados para fins de comprovação de capacidade técnico —profissional, mediante a apresentação
de contrato de prestação de serviços, sem vinculo trabalhista e regido pela legislação civil comum, com prazo
mínimo de duração determinado, de modo a garan�r a permanência do profissional durante a execução dos
serviços objeto desta licitação , ou por meio de cópia auten�cada da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdência
Social para o empregado e no caso de sócio ou proprietário a comprovação devera ser feita por intermédio do
Contrato Social da Empresa, admi�da a subs�tuição do(s) Responsável (les) Técnico (s) por profissionais de
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração, nos termos do disposto no § 10 do
art. 30 da Lei n° 8.666/1993.

4.4. OUTROS DOCUMENTOS

4.4.1. O licitante deve prestar as seguintes declarações:

a) Declaração de visitoria ao local dos serviços objeto deste Convite,   abstenção de vistoria, emitida pelo
próprio licitante (Anexo V ou VI);

b) declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação (Anexo IX );

c) declaração de que não tem em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, nos termos do art.
27, V, da Lei 8.666/93, em cumprimento ao art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição de 1988 (Anexo X).

d) - Declaração para os fins do decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019, conforme ANEXO XIV.

e) - Declaração de compromisso de adoção das práticas de sustentabilidade ambiental ANEXO XV

4.5. A não apresentação dos documentos solicitados neste Capítulo será motivo de inabilitação do licitante,
impedindo-o de participar da fase subseqüente desta licitação.

4.6. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da Administração, publicação em órgão da imprensa oficial, ou pela
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Internet, nos casos em que o órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar sua consulta.

CAPÍTULO V - DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

5.1. A proposta de preços deverá ser elaborada atendendo as seguintes exigências:

5.1.1. Ser digitada eletronicamente e impressa, em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
datada, assinada na úl�ma folha e rubricada nas demais e ser entregue na hora, dia e local determinados no edital;

5.1.1.1. As empresas licitantes deverão apresentar a 1º via em papel �mbrado da empresa e a 2º via em meio
magné�co no formato Excel, da proposta de preços, das planilhas orçamentárias, das composições de preços
unitários, dos demonstra�vos de encargos sociais, de BDI e do cronograma �sico-financeiro, sob pena de
desclassificação.

5.1.1.2. A proposta tal como: carta proposta, capa, planilhas com suas itemizações, composições de preço unitário
com todos os insumos e respec�vos coeficientes, cronograma, composição de BDI e Encargos sociais e outros –
apresentada pela licitante será analisada conforme procedimentos adotados pela Gerência de Orçamento de Obras
- GEORC.

5.1.2. Conter o nome do proponente, endereço, suas caracterís�cas e iden�ficação individual ou social;

5.1.3. Conter o preço global expresso em algarismos e por extenso, em moeda nacional (real), sendo que a terceira
casa decimal, eventualmente constante da proposta, será desconsiderada na ocasião do julgamento;

5.1.4.  Especificar o valor do ISS compreendido no preço, conforme estabelece o Art. 10 do Dec. 14.122, de
19/08/92, bem como, todos os tributos, taxas, encargos sociais, seguros e quaisquer outras despesas que incidam
sobre o objeto desta licitação.

5.1.5. Em caso de divergência entre o preço unitário apresentado na planilha es�ma�va e o preço total
apresentado na composição de preços unitários, prevalecerá o preço unitário total da composição de preços
unitários.

5.1.6. As propostas cujas planilhas orçamentárias apresentarem erros de cálculos serão corrigidas pela Gerência de
Orçamento de Obras/GEORC, na forma seguinte:

5.1.6.1. Em caso de divergência entre o preço unitário apresentado na planilha es�ma�va e o preço total
apresentado na composição de preços unitários, prevalecerá o preço unitário total da composição de preços
unitários e ocorrendo divergência entre o valor expresso em algarismos e por extenso, prevalecerá o úl�mo,
fazendo-se as correções correspondentes.

5.1.7. Todos os licitantes deverão apresentar, como parte integrante de sua proposta, composições analí�cas de
custos unitários de serviços, �po simplificada, para todos os itens constantes na planilha, obedecendo às
especificações estabelecidas para os serviços no projeto e/ou especificações, que demonstrem a viabilidade
técnica e econômica do valor proposto, assim como demonstra�vo dos encargos sociais de mão de obra aplicados
nas composições de preços unitários da licitante e a composição do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
proposto;

5.1.8. A não apresentação do demonstra�vo dos encargos sociais, da composição do BDI, bem como do relatório
das composições de preços unitários ou a apresentação com omissões de itens em desacordo com a Planilha
Es�ma�va de Custo, acarretará a desclassificação da proposta.

5.1.9. A licitante deverá apresentar Cronograma Físico-Financeiro provisório com parcelas de pagamentos, com
espaçamento de 30 (trinta) dias corridos e de conformidade com a proposta;

5.1.10. Conter prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta), dias corridos, contados da data fixada no
subitem 1.1 para sua entrega;

5.1.10.1. Se a proposta for omissa quanto aos prazos estabelecidos nos itens  “5.1.8” e “5.1.9.” deste Capítulo, os
prazos ali mencionados serão considerados como se nela constassem, não sendo, portanto, mo�vo de
desclassificação do licitante.

 

5.1.11. Prazo de Execução da Obra e Prazo da Vigência Contratual:

5.1.11.1.  O prazo de execução total da obra é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a par�r da expedição da
Ordem de Serviço pela Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional (SIAE) e/ou Diretoria de Engenharia
(DIRED).
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5.1.11.2. O prazo de vigência do contrato será de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados a par�r da data da
assinatura do Contrato.

5.2. Não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas à seleção, na licitação sob a modalidade
Convite, deverá ocorre a repe�ção do ato, com a convocação de outros possíveis interessados, ressalvados as
hipóteses previstas no parágrafo 7º, do art. 22, da Lei nº 8.666/1993

5.3. Serão desclassificadas as propostas que não sa�sfaçam as caracterís�cas básicas especificadas neste Edital.

5.3.1. Quando se tratar de licitantes de outras cidades deverá ser informado o nome, endereço e telefone do
representante nesta capital, se exis�r.

5.4. O preço proposto será de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteração do mesmo.

5.5. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem composição de preços unitários incompa�veis com o
mercado.

5.6. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação, como
previsto no inciso I do Ar�go 48 da lei 8.666/93.

5.7. Os quan�ta�vos apresentados nas planilhas da SEDF, não deverão ser tomados como defini�vos haja vista que
apenas subsidiam a compreensão do conjunto das obras e/ou sérvios a serem licitados. São de inteira
responsabilidade da licitante proponente o levantamento e quan�ficação dos materiais e serviços necessários à
execução do objeto da licitação.

5.8. Compete à empresa licitante fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos dos
projetos arquitetônicos, dos detalhes, das especificações, da planilha es�ma�va e dos demais componentes
integrantes da documentação técnica fornecida pela SEDF para a execução da obra e/ou serviços.

5.9. Dos resultados desta verificação preliminar, que será feita antes da licitação da obra/serviço deverá a licitante
dar imediata comunicação por escrito à SEDF, apontando dúvidas e/ou irregularidades que tenha observado,
inclusive sobre qualquer transgressão a normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados
os erros, omissões ou discrepâncias que possa trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento da obra/serviço.

 

CAPÍTULO VI - DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

6.1. Abertos os envelopes “Documentação”, a Comissão de Licitação poderá apreciar os documentos de cada
licitante, individualmente, podendo na mesma reunião divulgar o nome das firmas habilitadas e das inabilitadas,
devendo às últimas serem devolvidos os envelopes “Proposta de Preços” devidamente fechados, quando não
tenha havido recurso ou após sua denegação.

6.2. A Comissão de Licitação, após a abertura dos envelopes relativos à documentação de habilitação, poderá
encerrar a reunião a fim de que tenha melhores condições de análise, permanecendo os envelopes de proposta
de preços, não abertos, já rubricados, em seu poder até a data e horário fixado para nova reunião.

6.3. O não comparecimento de quaisquer dos participantes à nova reunião marcada não impedirá sua realização.

6.4. Será julgado habilitado o proponente que apresentar todos os documentos e atender às condições previstas
no Capítulo IV, sendo inabilitado aquele que não atendê-las. A inabilitação do licitante importa preclusão do
seu direito de participar das fases subseqüentes.

6.5. Levando-se em conta a atividade específica do licitante e o interesse do CONTRATANTE, é facultado à
Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Convite, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou de
informação que deveria constar originariamente das propostas.

CAPÍTULO VII - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. Somente os licitantes habilitados passarão à fase de julgamento das propostas, que compreenderá a análise
dos elementos con�dos no envelope nº 02 "PROPOSTA DE PREÇOS".

7.2. Não serão admi�dos quaisquer acréscimos, supressões, re�ficações ou desistências de propostas depois de
apresentadas, salvo por mo�vo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de
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Licitação.

7.3. O julgamento será procedido de acordo com o �po de licitação menor preço global, previsto no art. 45, § 1º,
inciso I, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

7.4. A classificação entre os licitantes considerados qualificados se dará pela ordem crescente dos preços
propostos.

7.5. Será vencedora do certame a licitante que apresentar o menor preço global para execução da obra e atender a
todas as exigências do Edital.

7.6. Em caso de divergência entre o preço unitário apresentado na planilha es�ma�va e o preço total apresentado
na composição de preços unitários, prevalecerá o preço unitário total da composição de preços unitários
e ocorrendo divergência entre o valor expresso em algarismos e por extenso, prevalecerá o úl�mo, fazendo-se as
correções correspondentes.

CAPÍTULO VIII - DA DESCLASSIFICAÇÃO

8.1. Será desclassificada a proposta que apresentar preço unitário superior aos preços unitários constantes da
Planilha Es�ma�va (Com Desoneração); apresentada pela Secretaria de Estado de Educação, referência do
presente certame, ou com preços manifestamente inexequíveis;

8.2. Será desclassificada a proposta com preços manifestamente inexequíveis.

8.2.1. Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de
engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) menor dos seguintes valores:

8.2.1.1. Média aritmé�ca dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela
administração.

8.2.1.2. Valor orçado pela administração.

8.2.4.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 exequibilidade, podendo adotar, ques�onamentos junto à proponente para a apresentação
de jus�fica�vas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

8.3. Será desclassificada a propostas que não atender às exigências con�das neste edital e seus anexos;

8.4. Será desclassificada a propostas que con�verem qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, preço
ou vantagem baseado nas ofertas das demais licitantes;

8.5. Ocorrendo empate de preços será esse dirimido, exclusivamente, por meio de sorteio a ser realizado em ato
público, do qual todos os licitantes serão in�mados, devendo ser observado o disposto no art. 45, § 2º da Lei nº
8.666/93 bem como, disposto na LC 123/2016 (art. 44).

8.6. As propostas cujas planilhas orçamentárias apresentarem erros de cálculos serão corrigidas pela Gerência de
Orçamento de Obras/GEORC, na forma seguinte:

8.7. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada
nas ofertas dos demais licitantes, nem se admi�rá proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou
de valor zero.

8.8. Concluído o julgamento das propostas, transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente
interpostos, será o processo subme�do à Subsecretaria de Administração Geral - SUAG.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS

9.1. Observado o disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/93, o licitante poderá apresentar recurso à autoridade
competente, por intermédio da Comissão de Licitação, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da intimação do
ato ou da lavratura da ata, nos casos enumerados no citado dispositivo legal.

9.2. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 2 (dois)
dias úteis.

9.3. Os recursos deverão ser apresentados por escrito (digitados ou impressos), devidamente fundamentados,
assinados por representante legal do licitante e protocolizado na SEDF na SBN QUANDRA 02 BLOCO C
EDIFICIO PHENICIA - TERREO - sala da Comissão Permanente de Licitação
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9.4. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

CAPÍTULO X - DAS PENALIDADES

10.1. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, nos termos
fixados no Decreto Distrital 26.851/2006 e alterações posteriores.

10.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
ao contratado as sanções previstas na Lei 8.666/93 e no Decreto Distrital 26.851/2006.

10.3. As multas tratadas nesse Capítulo serão descontadas da garantia, do pagamento eventualmente devido
pelo CONTRATANTE, ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela CONTRATADA
mediante depósito em conta corrente do CONTRATANTE, ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

10.4. O processo de penalidade seguirá o rito da Portaria nº 115/2020-SEDF que Disciplina os procedimentos de
aplicação de sanções administra�vas aos par�culares inadimplentes para com as obrigações contratuais e/ou
licitatórias no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e dá outras providências

CAPÍTULO XI - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

 11.1. No caso de contratação sob o regime de execução de Empreitada por preço global, a FISCALIZAÇÃO
deverá verificar e aprovar a execução e a qualidade dos serviços de acordo com as etapas do Cronograma
Físico-Financeiro.

11.2. Após a verificação do cumprimento integral da etapa do Cronograma Físico-Financeiro, a
FISCALIZAÇÃO autorizará a emissão de fatura/nota fiscal e encaminhará processo administrativo para
liquidação e pagamento junto ao setor competente.

11.3. Os critérios de medição dos serviços deverão estar condizentes com as respectivas unidades de medida,
constantes na Planilha Orçamentária Contratual.

11.4. A emissão de fatura/nota fiscal está condicionada a autorização expressa da FISCALIZAÇÃO e
apresentação da documentação completa prevista no Edital e/ou no Contrato.

11.5. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA fica autorizada a emitir
fatura/nota fiscal da última etapa do Cronograma Físico-Financeiro.

11.6. Não será pago material posto obra.

11.7. Para fins de reajustamento do Contrato, deverão ser observados os seguintes requisitos:

11.7.1. A variação de preços para efeito de reajuste anual será medida pelo Índice Nacional da Construção Civil
– INCC publicado pela Fundação Getúlio Vargas;

11.7.2. A periodicidade anual de que trata o item anterior será contada a cada período de 12 meses, a partir da
data limite para apresentação da proposta, com fulcro no § 1º, art. 3º da Lei nº 10.192/2001, por meio da
fórmula:

R= V x (I1 - I0)/I0

Onde:

R = Valor do reajustamento

V = Valor total das parcelas do cronograma físico-financeiro, contados a partir da periodicidade anual da data
limite para apresentação da proposta referência desta licitação.

I1 = Coluna 35 da FGV (INCC) - Edificações - correspondente ao 12º mês posterior à data do orçamento
(Planilha Estimativa de Custo, elaborada pela SEEDF, referência deste processo licitatório)
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I0 = Coluna 35 da FGV (INCC) - Edificações - correspondente ao mês da elaboração do orçamento (Planilha
Estimativa de Custo, elaborada pela SEEDF, referência deste processo licitatório)

11.8. Ocorrendo o adimplemento da obrigação contratual ou de sua parcela, de acordo com o Cronograma
Físico-Financeiro aprovado, a CONTRATADA protocolizará no _______________ Nota Fiscal que, após a
devida atestação e regular liquidação, será objeto de pagamento a ser processado no prazo de até 30 dias.

11.9. As faturas com valores superiores a R$ 1.000,00 (um mil reais) deverão ser liquidadas mediante Ordem
Bancária creditada em conta-corrente no Banco de Brasília S/A - BRB, conforme estabelece o Decreto Distrital
17.733/96, com as alterações do Decreto nº 18.126/97. Nos demais casos, a liquidação das faturas se dará por
meio de Ordem Bancária creditada em conta corrente indicada pela CONTRATADA.

11.10. Por ocasião do pagamento, a contratada deverá apresentar prova de regularidade relativa à Seguridade
Social (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), para com a Secretaria da Receita Federal e
para com a Fazenda do Distrito Federal, em plena validade.

11.11 - O pagamento da primeira nota fiscal ou fatura ficará condicionado à apresentação da seguinte
documentação, além daquela prevista no item 11.10: 
a) licenciamento da obra; 
b) matrícula da obra ou serviço no INSS;
c) relação de empregados – RE; 
d) guias de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e tributários; 
e) A.R.T (Anotação do Responsável Técnico) – CREA/DF da obra ou serviço.

11.12. A liberação da última fatura somente será efetuada após o recebimento definitivo da obra e/ ou serviço, a
apresentação da guia de quitação das taxas de energia elétrica e água, se for o caso, e a comprovação de
regularidade fiscal da empresa junto a SEF/DF e relativa aos encargos sociais.

11.13. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a
mesma ficará pendente e o pagamento será sustado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para o CONTRATANTE.

CAPÍTULO XII – LICENÇAS

12.1. A CONTRATADA deverá proceder à re�rada de todas as licenças, alvarás, autorizações e outros documentos
necessários que assegurem  plena execução do Contrato após a assinatura da Ordem de Serviço.

12.2. A FISCALIZAÇÃO somente autorizará a emissão da primeira fatura/nota fiscal após a CONTRATADA apresentar
todas as licenças, alvarás, autorizações e outros documentos necessários à plena execução do Contrato ou,
excepcionalmente, caso não seja possível a re�rada dos documentos supracitados no item 4.1, a CONTRATADA
deverá apresentar todos os protocolos de entrada junto às Concessionárias, administração regional, dentre outras
repar�ções públicas competentes para expedição dos documentos, com as respec�vas jus�fica�vas para a não
obtenção dos documentos.

12.3. Excepcionalmente, caso não seja possível a obtenção dos documentos referidos no item 4.1 devido à falta de
aprovação e/ou visto nos projetos nos órgãos competentes, e outras medidas de responsabilidade da
CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá informar imediatamente à FISCALIZAÇÃO.

12.4. É Obrigação da CONTRATADA:

12.4.1. Registrar, no CREA e/ou CAU, todas as Responsabilidades Técnicas da obra;

12.4.2. Apresentar o Alvará de Construção para a execução de obras iniciais e de modificação não dispensadas da
habilitação conforme Subseção II, da Seção III, do Capítulo III da Lei Distrital nº 6138/2018 e do Decreto Distrital nº
39.272/2018;

12.4.3. Apresentar o cer�ficado de conclusão da obra , na forma de Carta de Habite-se.

CAPÍTULO XIII – DO CONTRATO

13.1. O Contrato obedecerá ao disposto neste Convite e às normas contidas no Capítulo III da Lei nº 8.666/93, e
deverá ser assinado pela firma vencedora no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação,
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podendo este prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte interessada, durante
o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração.

13.2. Quando o licitante vencedor não assinar o Termo de Contrato no prazo e condições estabelecidos no
subitem anterior, a Administração poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assiná-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
preços, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no Capítulo X deste Convite e no art.
81 da Lei nº 8.666/93.

13.3. O Contrato a ser assinado subordina-se à minuta contida no Anexo V.

13.4. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto do Convite.

CAPÍTULO XIV – DA GARANTIA

14.1. A garantia do contrato corresponderá a 5% (cinco por cento) do seu valor e poderá ser prestada sob as
seguintes modalidades:

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil
e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

14.2. A garantia a que se refere o item anterior deverá ser efetivamente prestada no prazo de até 5 (cinco) dias
corridos da convocação do licitante, sob pena de ser declarada a inexecução total da obrigação assumida, com a
aplicação das penalidades previstas no Capítulo X deste instrumento.

CAPÍTULO XV - DA EXECUÇÃO/VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1. O prazo de execução total da obra é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a par�r da expedição da Ordem
de Serviço pela Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional (SIAE) e/ou Diretoria de Engenharia (DIRED).   

15.2. O prazo de vigência do contrato será de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados a par�r da data da
assinatura do Contrato.  

15.3. A execução do Contrato deverá ser planejada e controlada através do Cronograma �sico-financeiro elaborado
pela CONTRATADA e apresentado à FISCALIZAÇÃO em até 5 dias úteis da emissão da Ordem de Serviço.

15.4. A úl�ma etapa do cronograma �sico-financeiro deverá ter no mínimo 3% (três por cento) do valor total do
Contrato. A emissão da fatura/nota fiscal referente a esta etapa está condicionada a emissão do Termo de
Recebimento Defini�vo

CAPÍTULO XVI - DA FISCALIZAÇÃO

16.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por executor do contrato, especialmente
designado pelo CONTRATANTE, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, além das atribuições contidas nas Normas de
Execução Orçamentária e Financeira.

16.2. O licitante vencedor deverá manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência
do contrato, para representá-lo sempre que for necessário.

CAPÍTULO XVII - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

17.1. Deverá ser lavrado Termo de Recebimento Provisório, em atenção ao disposto no art. 73 da Lei nº
8.666/1993, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias a contar da
solicitação escrita da Contratada, sendo que, neste momento, a obra deverá estar, obrigatoriamente, concluída e
em condições de ser entregue para ocupação da SEDF.
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17.1.1. O Recebimento Provisório/Defini�vo deverá ocorrer após comprovação da conformidade da obra com o
projeto e especificações.

17.1.2. O Recebimento Provisório/Defini�vo deverá ocorrer após execução das ligações defini�vas de água, esgoto
sanitário, águas pluviais e energia elétrica, regularizadas junto às concessionárias locais.

17.1.3. O Recebimento Provisório/Defini�vo deverá ocorrer após vistoria na qual não se encontrem defeitos e/ou
imperfeições em todo o conjunto da obra.

17.1.4. O Recebimento Provisório/Defini�vo deverá ocorrer após entrega pela CONTRATADA à FISCALIZAÇÃO, em
meio digital e impresso, devidamente assinado, de:

17.1.4.1. Projeto execu�vo em nível de as built, nos casos em que, por ventura, os projetos licitados não foram
viáveis de serem executados à risca; 

17.1.4.2. Manual de Uso, Operação e Manutenção da edificação, com todas as especificações técnicas conforme
executado na obra;

17.1.4.3. Cer�ficados de Garan�a de máquinas e equipamentos (bombas, filtros, motor do portão, blocos
autônomos, etc.);

17.1.4.4. Termo de Responsabilidade sobre todos os serviços realizados pela empresa;

17.1.4.5. Laudo de compactação e controle tecnológico do concreto;

17.1.4.6. Memorial descri�vo 

17.1.4.7. Cer�ficado de Conclusão, na forma de Carta de Habite-se, para obras objeto de Alvará de Construção,
conforme previsão do Código de Obras e Edificações do DF, nos termos da Lei nº 6.138/2018 e Decreto Distrital nº
39.272/2018.

17.1.4.7.1 Excepcionalmente, nos casos de impossibilidade de emissão da Carta de HABITE-SE por culpa exclusiva
da Administração Pública, poderá ser dispensado a apresentação desses documentos desde que solidamente
jus�ficado pela CONTRATADA e autorizado pela autoridade competente da Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio
Educacional (SIAE), enquanto instância superior da Diretoria de Engenharia.

17.1.4.8. Memorial Descri�vo da obra executada, conforme Decreto Distrital nº 16.109 de 01 de dezembro de 1994
e padrão adotado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEF/DF, devendo constar as seguintes
informações:

17.1.4.8.1. Descrição do terreno (endereço, área);

17.1.4.8.2. Descrição do prédio (des�nação; áreas – construída, ampliada, demolida, reformada e total; por
pavimento – área e dependência);

17.1.4.8.3. Descrição dos serviços executados: deverão ser informados o �po e quan�ta�vo de cada serviço
executado (área, volume, peso, unidades, etc.), com indicação de referências e marcas de materiais, peças e
equipamentos instalados.

17.1.4.9. Jogo de duas cópias das chaves de todas as portas e fechaduras existentes na obra, devidamente
iden�ficadas.

17.1.4.10. Relatório fotográfico circunstanciado que permita a visualização da conclusão efe�va da obra. 

17.2. O Recebimento Defini�vo será efe�vado mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o
decurso do prazo máximo de 90dias de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93 e o Enunciado nº 11 da Súmula de Jurisprudência do
TCDF.

17.2.1. O Recebimento Defini�vo será efe�vado quando a CONTRATADA cumprir com todas as obrigações
contratuais e inexis�r qualquer pendência apontada pela FISCALIZAÇÃO e/ou Comissão designada para tal
finalidade.

17.2.2. Caso sejam detectados itens do Contrato que não tenham sido cumpridos sa�sfatoriamente, a COMISSÃO
emi�rá o Laudo de Vistoria no qual constarão as exigências e prazo para sua execução.

17.2.3. A par�r da emissão do Termo de Recebimento Defini�vo, fica estabelecido o compromisso da CONTRATADA
com o cumprimento do prazo irredu�vel de 5 (cinco) anos, mencionados no Art. 618 Caput e parágrafo único do
Código Civil – Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

17.2.4. Após a emissão do Termo de Recebimento Defini�vo, a CONTRATADA fica autorizada a emi�r fatura/nota
fiscal da úl�ma etapa do Cronograma Físico- Financeiro, bem como requerer a liberação de caução e demais
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garan�as que �ver depositado em favor da CONTRATANTE, conforme estabelecido em Contrato. 
17.3. O recebimento defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço,
nem é�co-profissional por sua perfeita execução.

17.4. O CONTRATANTE só aceitará os serviços que es�verem de acordo com as especificações técnicas, normas da
ABNT e dos fabricantes dos materiais porventura u�lizados. Caberá ao contratado todo o ônus decorrente da
rejeição, incluindo prazos e despesas.

CAPÍTULO XVIII – DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006

(Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte)

18.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios,
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição (art. 43).

18.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43 § 1º).

18.3. A não-regularização da documentação, no prazo supracitado, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação (art. 43 § 2º).

18.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte (art. 44).

18.4.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem
classificada (art. 44 §§ 1º, 2º ).

18.4.2. Na hipótese da ocorrência de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada será convocada para apresentar nova proposta. Esta disposição somente se aplicará quando a
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 45 § 3º).

18.5. A comprovação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será por meio da apresentação do
Registro de Empresas Mercantis ou do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, original ou cópia autenticada. (art.
3º).

CAPÍTULO XIX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 – Quaisquer dúvidas de ordem técnica ou eventuais divergências ocorridas nesta carta convite poderão ser
esclarecidas na sede da SEDF, localizada na SBN Quadra 02 bloco C, Edificio Phenicia, Sala da Comissão
Permanente de Licitação, Térreo, ou encaminhadas para o email: dilicsedf@gmail.com

19.2 – Os atos decorrentes desta licitação serão públicos, exceto quanto ao conteúdo das propostas até a
respectiva abertura.

19.3 – Os casos omissos do presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação que deverá,
subsidiariamente, valer-se das disposições legais vigentes aplicáveis.

19.4 – Fazem parte integrante do presente Edital o Projeto Básico e demais anexos.

19.5 – A licitante vencedora se compromete a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
nos termos da Lei nº 8.666/93.
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19.6 – Na ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação, a licitante fica obrigada a declará-lo, na
forma do § 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666 de 21.06.93.

19.7 – A contratada cederá os direitos autorais e patrimoniais concernentes ao objeto da licitação, mediante
cláusula específica inserida no contrato na forma estabelecida no artigo 111 da Lei nº 8.666/93.

19.8 – A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.

19.9 – É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, bem
como vistoriar as instalações das concorrentes, vedada a inclusão posterior de documentos.

19.10 – A Comissão Permanente de Licitação poderá sugerir a desclassificação de propostas por ato
fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso se
comprove posteriormente fato existente à época do julgamento, que desabone a capacidade financeira, técnica
ou a idoneidade do licitante adjudicado.

19.11 – A Comissão Permanente de Licitação poderá recorrer a setores técnicos internos e externos, a fim de
obter parecer que possibilite melhor julgamento das propostas.

19.12 – Nenhuma indenização será devido aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos
relativos a esta licitação.

19.13 – A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá relevar omissões
puramente formais, observadas na documentação e propostas, passíveis de serem sanadas no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas depois de encerrada a reunião de abertura desta licitação, desde que não contrariem a legislação
vigente, não comprometam sua lisura e não resulte em prejuízo dos demais licitantes.

19.14 – A participação nesta licitação implica na aceitação, plena e irretratável, deste Edital e seus Anexos.

19.15 – Todo e qualquer pedido de alteração no caderno de especificação oriundo desta licitação, será dirigido à
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização de Obras - GFAO /SEDF, protocolado e fundamentado, cabendo
à mesma a análise do mérito e encaminhamento à Subsecretaria de Administração Geral - SUAG-SEDF para o
deferimento ou não do pedido.

19.16 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitação.

19.17 – Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto
deste Convite correrão por conta da contratada e deverão ser apresentados, quando solicitados, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

19.18 – Qualquer dúvida relativa a este Convite, às especificações e projetos será dirimida durante o horário
normal de expediente, no endereço contido na inicial e item 19.1

19.19 – Todos os materiais de demolições que forem retirados da obra ou serviço, depois de conferidos pela
fiscalização, deverão ser entregues no depósito da SEDF, no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA, ou na
Diretoria Regional de Ensino, de acordo com a fiscalização.

19.20 – Na hipótese de não haver expediente na data marcada para a abertura do presente Convite, serão
recebidos, simultaneamente, os envelopes contendo a documentação de habilitação e proposta de preços no
primeiro dia útil subsequente.

19.21 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
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19.22 – Só se iniciam e vencem os prazos referidos no Edital em dia de expediente na SEDF.

19.23 - Fica expressamente proibido o uso de mão de obra infantil, conforme preceitua a Lei Distrital nº
5.061/2013, sob pena de rescisão do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

19.24 –  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.

19.25 – Para dirimir quaisquer questões oriundas deste instrumento fica eleito o foro da cidade de Brasília/DF,
com exclusão de qualquer outro.

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

19.27 -  Nos termos da Lei distrital n. 5.448/2015, na prestação de serviços objeto do contrato oriundo desta
licitação, fica vedada a utilização de conteúdo:

19.27.1 – discriminatório contra a mulher;

19.27.2 – que incentive a violência contra a mulher;

19.27.3 – que exponha a mulher a constrangimento;

19.27.4 – homofóbico;

19.27.5 – que represente qualquer tipo de discriminação.

19.28. Ficam obrigadas a oferecer os cursos de alfabetização ou de complementação do ensino fundamental as
empresas que tiverem mais de 20 funcionários contratados, em virtude de licitação realizada para execução de
serviços e obras públicas no âmbito do Distrito Federal.

19.28. Deve ser reservado, de acordo com a Lei distrital n. 6.128/2018, o percentual de 2% de vagas de trabalho
nas licitações de serviços e obras públicas distritais, a ser destinado a pessoas em situação de rua, excetuando-se
as empresas mencionadas na Lei federal nº 7.102, de 20 de junho de 1983.

19.29 – Fica obrigado a publicação das súmulas dos contratos celebrados pelos órgãos ou pelas entidades da
Administração Pública do Distrito Federal com particulares, na forma da Lei-DF 5.575/2015.

19.30 – Com intuito de propiciar o bem-estar da coletividade e do indivíduo, garantir a função social da
propriedade e a sustentabilidade do meio ambiente natural e antrópico a empresa contratada fica obrigada ao
cumprimento das normas estabelecidas na lei-DF 6.138/2018.

19.31 – A empresa que não comprovar mensalmente, junto ao gestor responsável pelo repasse de recurso
público, a regularidade no atendimento às suas obrigações de natureza fiscal, trabalhista e providenciaria, estará
sujeita a abertura de processo administrativo para rescisão unilateral do contrato por parte da Administração
pública, com amparo legal da Lei-DF nº 5.087/2013.

19.32 - Fica obrigado  a reserva de 2% a 5% das vagas de emprego para pessoas com deficiência ou usuários
reabilitados pela Previdência Social nas empresas com 100 ou mais funcionários na forma da Lei  nº
8.213/1991 e também previsão na Lei nº 8.666/1993, em seu art. 66-e na Instrução Normativa nº 05, de 26 de
maio de 2017, do MPOG.

19.33 -  Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
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a) ANEXO I AO CONVITE Nº __/20__ - PROJETO BÁSICO

b) ANEXO II AO CONVITE Nº __/20__ - CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

c) ANEXO III AO CONVITE Nº __/20__ - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

d) ANEXO IV AO CONVITE Nº __/20__ - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

e) ANEXO V AO CONVITE Nº __/20__ - MODELO DECLARAÇÃO DE VISTORIA

f) ANEXO VI AO CONVITE Nº __/20__ - DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA

g) ANEXO VII AO CONVITE Nº __/20__ - MODELO DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E
INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

h) ANEXO VIII AO CONVITE Nº __/20__ - MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA

i) ANEXO IX AO CONVITE Nº __/20__ -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

j) ANEXO X AO CONVITE Nº __/20__ -  DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE MENORES

k) ANEXO XI AO CONVITE Nº __/20__ MINUTA CONTRATUAL

l) ANEXO XII AO CONVITE Nº __20__ – PENALIDADES

m) ANEXO XIII AO CONVITE Nº __/20__ - PARTES SIGNATÁRIAS

n) ANEXO XIV AO CONVITE Nº __/20__ - DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO
DE 2019

o) ANEXO XV AO CONVITE Nº __/20__ - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO AMBIENTAL

Brasília-DF, _____ de _________________ de _____.

Comissão de Licitação

 

ANEXO I AO CONVITE Nº 01/2021

PROJETO BÁSICO

 

1. Origem:

O Projeto Básico em apreço, juntamente com o Caderno de Especificações, os Projetos de Arquitetura e
Complementar, bem como as Planilhas Estimativas, compõem a documentação técnica que tem por objetivo a
contratação da obra de substituição do alambrado de cercamento do lote por muro e gradil do Centro de
Educação Infantil 210, situado na EQ 210/213, Lote A – RA XIII – Santa Maria/DF, nos aspectos básicos e
administrativos que implicam no desencadeamento de um procedimento licitatório.

A presente demanda é decorrente da solicitação pela Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria, por
meio do doc. de id. 13219565, bem como pela Diretoria da Unidade de Ensino em tela, doc. de id. 13220204, as
quais solicitam a construção urgente do muro em apreço, "(...) tendo em vista os vários casos de violência
urbana acontecidos ao longo dos últimos anos nas mediações próximas da escola (...)", como
também informam ser "(...) uma medida emergencial que vai oferecer mais segurança às nossas crianças e
tranquilidade aos pais, professores e demais funcionários da escola (...)", considerando "(...) a necessidade de
se resguardar a integridade física e social dos estudantes que ficam expostos constantemente, quando no uso
do parquinho,  cenas de violência (consumo de drogas, agressões) por pessoas estranhas ao ambiente escolar
(...)".

Vale ressaltar que as contratações de obra ou serviço devem se ater ao art. 6 da Lei 8.666/93:

“Para os fins desta Lei, considera-se: (…) IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes,
com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto
da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
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técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do
custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução (...)”.

Também deverá ser contemplado o inciso X do citado artigo, que trata do Projeto Executivo como “o conjunto
dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT”.

Dessa forma, em atendimento à aludida demanda e de acordo com a Planilha Estimativa (Com Desoneração),
de id. 47561569, informamos que o custo total da obra é de R$ 269.984,48 (duzentos e sessenta e nove mil,
novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), a ser custeado por esta Secretaria de Educação
com recursos próprios.

Contudo, em vista do tempo necessário para os atos relacionados aos trâmites administrativos visando à
licitação da obra em referência, bem como a formalização do contrato, entendemos que, no presente
exercício, será utilizado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), restando para 2021 o montante de R$
249.984,48 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). 

O Caderno de Especificações, os Projetos de Arquitetura e demais peças técnicas, incluindo as Planilhas
Estimativas, foram elaborados por técnicos da área de Engenharia e arquitetura, devidamente registrados no
CREA ou CAU, pertencentes ao quadro da Secretaria de Estado de Educação do DF.

Ademais, em vista das reiteradas determinações do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, onde aquela
Corte de Contas determina que, para a contratação de obras desta Secretaria, deverão ser elaborados
“... orçamentos nas duas condições de recolhimento de tributos previdenciários e adote como referência o que
obtiver o menor valor global....”,  consta  (47561569) a Planilha Estimativa “Com Desoneração”, no valor
total de R$ 269.984,48 (duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e
oito centavos), e consta  (47562569) a Planilha Estimativa “Sem Desoneração”, no valor total de R$
271.795,25  (duzentos e setenta e um mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), sendo
sugerido, para fins de licitação, a utilização da Planilha Orçamentária “Com Desoneração”, por ela
apresentar menor valor.

 

2. Objeto:

Obra de substituição do alambrado de cercamento do lote por muro e gradil do Centro de Educação Infantil
210, situado na EQ 210/213, Lote A – RA XIII – Santa Maria/DF.

 

3. Justificativa:

A Constituição Federal, em seu artigo 227, prevê como dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à educação.

Também o artigo 205 da Carta Magna dispõe que a educação é direito de todos e dever do Estado, como fito de
proporcionar o desenvolvimento integral da pessoa, seu exercício de cidadania e sua qualificação para o
trabalho.

Não obstante, garante o artigo 206, como um dos princípios constitucionais norteadores da promoção do ensino,
a igualdade de condições para acesso e permanência na escola e a garantia de padrão de qualidade da educação.

Impende registrar, também, o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, que o poder
Público tem o dever de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à educação.

O artigo 53 do aludido Estatuto, preceitua que a criança e o adolescente têm o direito à educação, sendo-lhes
assegurada igualdade de condições para o acesso e permanência em escola pública e gratuita próxima de sua
residência.
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A garantia de espaços adequados para a prática educacional ultrapassa o conceito de construção de escolas. Um
conjunto de aspectos contribui sistematicamente para o desenvolvimento da aprendizagem, entre estes
salientamos a necessidade de preservação do ambiente escolar, estabelecendo condições de segurança ao corpo
docente e discente, bem como a conservação das instalações físicas das escolas e do Patrimônio da Secretaria
de Estado de Educação do Distrito Federal.

Nesse sentido, propomos a contratação da obra de substituição do alambrado de cercamento do lote por muro e
gradil do Centro de Educação Infantil 210, situado na EQ 210/213, Lote A – RA XIII – Santa Maria/DF, por
meio de procedimento licitatório, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes.

 

4. Meta Física:

Substituição o alambrado de cercamento do lote por muro e gradil do Centro de Educação Infantil 210, situado
na EQ 210/213, Lote A – RA XIII – Santa Maria/DF.

Preservar o patrimônio imobiliário da Secretaria de Estado de Educação, garantir a segurança e salvaguardar a
integridade física de alunos e funcionários.

 

5. Documentação Técnica:

Todas as peças técnicas constantes dos autos são elaboradas e assinadas por técnicos da área de
Engenharia e Arquitetura, devidamente registradas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU).

 

O presente Projeto Básico é composto pelas seguintes peças técnicas:

- Volume I:

Projeto de Arquitetura - MURO CEI 210 - id. 13218741.

Projeto Detalhamento - id. 13218821.

Relatório Caderno de Especificações - CEI 210 de Santa Maria (id. 13219229).

Registro de Documento Solicitando Construção do Muro (id. 13219565).

Planta ARQ-01_Locação do Muro e Gradil (40185688).

Planta ARQ-02_Detalhamento (40185850).

Planta Planta de Locação (46800339).

Planta ARQ 01-02-Locação do Muro e Gradil_A0_r2 (46800537).

Planta ARQ 02-02-Detalhamento_850x650 (46800643).

Caderno de Encargo ESP-ARQMU-001_2016 (46801652).

Planilha de Custo Capa - Com Desoneração (47561569).

Planilha de Custo - Com Desoneração (47561692).

- Volume II:
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Planilha de Custo Composições - Com Desoneração (47561937).

Planilha de Custo Resumo - Com Desoneração (47562068).

Planilha de Custo Cronograma - Com Desoneração (47562205).

Planilha de Custo Composição BDI Serviços-Com Desoneração (47562379).

Planilha de Custo Encargos Sociais -Com e Sem Desoneração (47563553).

Demonstrativo Levantamento Quantitativos (47563750).

Memória de Cálculo (47748435).

Decisão TCDF nº 2471/2002 (50686475).

Decisão TCDF nº 254/2010 (50686652).

Decisão TCDF nº 2619/2010 (50686756).

- Volume III:

Decisão TCDF nº 3665/2010 (50686862).

Decisão TCDF nº 351/2010 (50687048).

Decreto nº 26.851/2006 (50687234).

 

6. Obrigações da Contratante:

 

Os deveres que cabem à Contratante estão elencados no Caderno de Especificações que estabelece as diretrizes
gerais para a execução da obra, referente à substituição do alambrado de cercamento do lote por muro e gradil
do Centro de Educação Infantil 210, situado na EQ 210/213, Lote A – RA XIII – Santa Maria/DF.

 

7. Obrigações da Contratada:

 

Os deveres e obrigações da Contratada estão elencados no Caderno de Especificações que determina os
materiais e técnicas a serem empregadas na execução da obra e estabelece as diretrizes gerais para a execução
da obra de substituição do alambrado de cercamento do lote por muro e gradil do Centro de Educação Infantil
210, situado na EQ 210/213, Lote A – RA XIII – Santa Maria/DF.

 

8. Licença Ambiental:

Considerando o estabelecido na Resolução nº 237/1997 do CONAMA em seu Anexo I, que relaciona as
atividades ou empreendimentos sujeitos a licença ambiental, verificamos que o tipo de obra objeto dos autos
não consta do referido anexo;

Considerando ainda que o item 02.02.000 – demolição, do Caderno de Especificações, id. (13219229),
atende as normas para a gestão de resíduos da construção civil estabelecidas pelas Resoluções do CONAMA nº
237/1997 e 307/2002, e, nas quais pode ser enquadrada a obra;
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Considerando que o IBRAM – Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal é a
autarquia responsável por executar e fazer executar as políticas ambientais e de recursos hídricos no âmbito do
Distrito Federal, criado pela Lei nº 3.984 de 28/05/2001;

Reiteramos que, no que se refere a LICENÇA AMBIENTAL, o Caderno de
Especificações (13219229) atende as normas para a gestão de resíduos da construção civil estabelecidas pelas
Resoluções do CONAMA nº 237/1997 e 307/2002, nas quais a obra se enquadra.

 

9. Prazo de Execução e Vigência Contratual:

O prazo previsto para a execução da obra é de 60 (sessenta) dias corridos e o prazo de vigência do
contrato deverá ser de 210 (duzentos e dez) dias corridos.

 

Deverá ser lavrado Termo de Recebimento Provisório, em atenção ao disposto no Art. 73 da Lei nº 8.666/1993,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias a contar da comunicação
escrita da Contratada, sendo que, neste momento, a obra deverá estar, obrigatoriamente, concluída e em
condições de ser entregue para ocupação da SEDF.

A entrega final da obra deverá ocorrer quando do recebimento provisório, devendo fazer parte do Termo de
Recebimento Provisório, relatório fotográfico demonstrando a sua entrega final e, por conseguinte, a conclusão
do objeto contratual.

O Recebimento Definitivo da obra será feito no prazo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de
lavratura do Termo de Recebimento Provisório, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados nos
autos, observando o disposto no art. 73 da Lei nº 8.666/1993.

 

10. Penalidades:

Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente projeto básico, serão aplicadas as
penalidades estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006, id. (50687234), publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº. 103 de 31 de maio de 2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a aplicação das sanções administrativas
previstas nas Leis Federais Lei n.º 8.666/93 e alterações introduzidas pelos Decretos nº 26.993/2006 e
27.069/2006.

 

11. Valor do Contrato:

O valor total estimado do contrato é de R$ 269.984,48 (duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e
quatro reais e quarenta e oito centavos).

 

12. Do Reajuste:

 

A variação de preços para efeito de reajuste anual será medida pelo Índice Nacional da Construção Civil –
INCC publicado pela Fundação Getúlio Vargas;

A periodicidade anual de que trata o item anterior será contada a partir da data limite do orçamento (Planilha
Estimativa de Custo desta Secretaria), com fulcro no § 1º, art. 3º da Lei nº 10.192/2001.
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13. Proposta:

Será desclassificada a proposta que apresentar preço global superior ao estabelecido na Planilha
Estimativa (Com Desoneração); id. (47561569), elaborada pela SEDF, ou com preços manifestamente
inexequíveis;

Será desclassificada a proposta que apresentar preço unitário superior aos preços unitários constantes da
Planilha Estimativa (Com Desoneração); id. (47561569), apresentada pela Secretaria de Estado de
Educação, referência do presente certame, ou com preços manifestamente inexequíveis;

Todos os licitantes deverão apresentar, como parte integrante de sua proposta, composições analíticas de
custos unitários de serviços, tipo simplificada, para todos os itens constantes na planilha, obedecendo às
especificações estabelecidas para os serviços no projeto e/ou especificações, que demonstrem a
viabilidade técnica e econômica do valor proposto, assim como demonstrativo dos encargos sociais de
mão de obra aplicados nas composições de preços unitários da licitante e a composição do BDI
(Bonificações e Despesas Indiretas) proposto;

A não apresentação do demonstrativo dos encargos sociais, da composição do BDI, bem como do
relatório das composições de preços unitários ou a apresentação com omissões de itens em desacordo com
a planilha orçamentária, acarretará a desclassificação da proposta.

-  DA APRESENTAÇÃO E  JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO:

1. A proposta de preços deverá ser elaborada atendendo as seguintes exigências:

1.1 Ser digitada eletronicamente e impressa, em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
datada, assinada na última folha e rubricada nas demais e ser entregue na hora, dia e local determinados no
edital;

a) As empresas licitantes deverão apresentar a 1º via em papel timbrado da empresa e a 2º via em meio
magnético no formato Excel, da proposta de preços, das planilhas orçamentárias, das composições de preços
unitários, dos demonstrativos de encargos sociais, de BDI e do cronograma físico-financeiro, sob pena de
desclassificação.

a.1) A proposta tal como: carta proposta, capa, planilhas com suas itemizações, composições de preço unitário
com todos os insumos e respectivos coeficientes, cronograma, composição de BDI e Encargos sociais e outros –
apresentada pela licitante será analisada conforme procedimentos adotados pela Gerência de Orçamento de
Obras - GEORC.

1.2  Conter o nome do proponente, endereço, suas características e identificação individual ou social;

1.3 Conter o preço global expresso em algarismos e por extenso, em moeda nacional (real), sendo que a terceira
casa decimal, eventualmente constante da proposta, será desconsiderada na ocasião do julgamento;

1.4 Todos os licitantes deverão apresentar, como parte integrante de sua proposta, composições analíticas de
custos unitários de serviços, tipo simplificada, para todos os itens constantes na planilha, obedecendo às
especificações estabelecidas para os serviços no projeto e/ou especificações, que demonstrem a viabilidade
técnica e econômica do valor proposto, assim como demonstrativo dos encargos sociais de mão de obra
aplicados nas composições de preços unitários da licitante e a composição do BDI (Bonificações e Despesas
Indiretas) proposto;

1.5 Em caso de divergência entre o preço unitário apresentado na planilha estimativa e o preço total apresentado
na composição de preços unitários, prevalecerá o preço unitário total da composição de preços unitários.

1.6 As propostas cujas planilhas orçamentárias apresentarem erros de cálculos serão corrigidas pela Gerência de
Orçamento de Obras/GEORC, na forma seguinte:
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a) Em caso de divergência entre o preço unitário apresentado na planilha estimativa e o preço total apresentado
na composição de preços unitários, prevalecerá o preço unitário total da composição de preços unitários
e ocorrendo divergência entre o valor expresso em algarismos e por extenso, prevalecerá o último, fazendo-se
as correções correspondentes.

 

14. Local de Execução: Centro de Educação Infantil 210, situado na EQ 210/213, Lote A – RA XIII – Santa
Maria/DF.

 

15. Responsável pelo projeto: Gerência de Elaboração de Projetos e Vistorias da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal.

 

16. Responsável pelo orçamento: Gerência de Orçamento de Obras da Secretaria de Estado de Educação do
DF.

 

17. Unidade Fiscalizadora: Diretoria de Engenharia da Secretaria de Estado de Educação do DF.

 

18. Da Fiscalização e Supervisão dos Serviços:

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal designará, de acordo com
sua conveniência, 02 (dois) ou mais executores para o(s) contrato(s), sendo titular (s) e suplente (s), que
desempenharão as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do
Distrito Federal, vigentes.

 

19. Do Pagamento:

O pagamento será de acordo com o cronograma físico-financeiro, proposto pela contratada e aprovado pela
Diretoria de Engenharia (DIRED), devendo somente ser efetuado em moeda nacional (Real), após a realização
dos serviços, objeto deste Projeto Básico, mediante a apresentação de Nota Fiscal especificando os valores
relativos ao ISS, IR e INSS, se for o caso, e liquidada a despesa até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota
Fiscal, devidamente atestada pelo executor do contrato, obedecendo as Normas de Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil do Distrito Federal, vigentes.

 

20. Do Foro:

Fica eleito o foro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para dirimir as dúvidas não
solucionadas administrativamente oriundas do cumprimento das obrigações estabelecidas.

 

 
ANEXO II

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

ESP-ARQ-001-2016(*)
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I - RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRÉDIO E DA OBRA

1. ÁREAS

 

Terreno: 3.000,00m2

 

Alambrado a ser removido:

Perímetro total: 206,78m

 

Muro a ser construído:

Perímetro total: 170,00m
Altura total: 2,70m
Área total: 374,00m²

 

Gradil a ser construído sobre mureta de concreto:

Perímetro total: 51,14m
Altura do gradil: 1,66m
Altura da mureta de concreto: 0,50m
Altura total: 2,20m
Área total:

OBSERVAÇÃO:

As áreas construídas constantes neste Caderno de Especificações podem diferir das constantes no Projeto de
Arquitetura posto que aquelas foram calculadas considerando os espaços edificados com destinação de uso
especificada em planta - em atendimento à legislação em vigor, referente à programação físico-espacial dos
estabelecimentos escolares - e estas conforme critérios adotados pelo GDF/Administrações Regionais para
efeito de cálculo dos índices urbanísticos.

 

2. ELEMENTOS DE URBANISMO
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Construção de gradil
Construção de muro

 

3. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS
O Muro possui as seguintes características:

 

Estrutura: concreto armado
Alvenaria: tijolos pré-moldados

Gradil:
Base: concreto armado
Gradil em fio soldado por eletrofusão, malha 50x200mm.

 

 

II - OBSERVAÇÕES PRELIMINARES

 

A. OBJETIVO

O presente Caderno de Especificações da Secretaria de Estado de Educação - SEEDF tem por objetivo
estabelecer as diretrizes gerais para a execução de obras e serviços de construção, reforma e/ou ampliação de
escolas da Rede Oficial de Ensino do DF, a cargo da COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA -
SEEDF/COINF, determinando os materiais e técnicas a serem empregados.

 

OBS.: As definições dos serviços retromencionados constam do Art. 6o da Lei No 8.666 de 21/06/1993,
republicada no D.O.U. em 06/07/1994, com itemização definida em conformidade com o disposto na Portaria
No 2.296 do Ministério da Administração Federal e reforma do estado - MARE, publicada no D.O.U. em
31/07/1997.

 

B. CONTRATOS
1. O presente Caderno de Especificações será parte integrante dos Contratos, valendo como se fosse

neles efetivamente transcrito.
2. Os Contratos serão regidos pela Lei No. 8.666, republicada no D.O.U. em 06/07/1994.

 

C. ESTUDO E CONFERÊNCIA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS
1. A COINF/GEPRO fornecerá aos licitantes:

a. Projetos de:
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

PA-01/01 - Situação e Locação
PA-02/02 – Detalhamento do Muro
Caderno de Especificações

2. A empresa licitante deverá, antes da licitação:
a. Vistoriar o local da obra/serviço objeto da licitação, devendo verificar todos os seus aspectos

quantitativos e qualitativos, bem como as condições necessárias para a sua execução, tais
como características de acesso, topografia, condições do terreno etc.
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b. Analisar e comparar todos os projetos, especificações e demais elementos integrantes da
documentação técnica fornecida pela SEEDF/COINF referentes à obra/serviço.

c. Emitir Declaração de Vistoria, conforme modelo anexo ao Edital, assinada pelo Responsável
Técnico da empresa, expressando inteiro conhecimento das condições a que se referem os
itens a e b anteriores.

OBS.: Os quantitativos apresentados nas Planilhas da SEEDF/COINF não deverão ser tomados como
definitivos, haja vista que apenas subsidiam a compreensão do conjunto de obras/serviços licitados, sendo de
inteira responsabilidade da licitante proponente o levantamento e quantificação dos materiais e serviços
necessários à execução do objeto do Edital, não cabendo alegações posteriores de desconhecimento ou
omissões em orçamento.

3. Do resultado desta verificação preliminar deverá a licitante formalizar, por escrito, junto à
SEEDF/COINF, quaisquer dúvidas ou discrepâncias que tenham sido observadas na documentação
fornecida pela COINF, inclusive sobre qualquer transgressão a normas técnicas, regulamentos e leis em
vigor, de forma a serem sanados os erros e/ou omissões que possam trazer embaraços ao perfeito
desenvolvimento das obras/serviços.

4. Após a assinatura do Contrato, ficará pressuposta a concordância de todos aqueles documentos constantes
do item 1 anterior, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.

 

D. DIVERGÊNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES
1. Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuais, fica estabelecido que:

a. Em caso de divergências entre os documentos do Projeto Arquitetônico e o Caderno de
Especificações, prevalecerá sempre este último.

b. Em caso de divergências entre os desenhos dos Projetos Complementares e o Caderno de
Especificações, prevalecerá sempre este último.

c. Em caso de divergências entre os desenhos de detalhes e o Projeto Arquitetônico,
prevalecerão sempre os primeiros.

 

d. Em caso de divergências entre as cotas constantes dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, o
autor do projeto definirá as dimensões corretas.

e. Em caso de divergências entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala.
f. Em caso de divergências entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.
g. Em caso de divergências entre o Caderno de Especificações e as Normas da ABNT, prevalecerão sempre

estas últimas.
h. Em caso de dúvidas quanto à interpretação de quaisquer desenhos e das determinações contidas no

presente Caderno de Especificações, serão consultados o Executor do Contrato e o autor do projeto de
Arquitetura.

b. Compete à Contratada, às suas expensas, de todo e qualquer serviço necessário à completa execução e
perfeito funcionamento do objeto da licitação, mesmo quando os projetos e/ou Caderno de Especificações
apresentarem dúvidas ou omissões que possam trazer embaraços ao seu perfeito cumprimento.

 

E. RECURSOS E ARBITRAGENS
1. Para qualquer decisão do Executor do Contrato sobre assuntos não previstos no presente Caderno de

Especificações, nos projetos e documentação técnica fornecida pela COINF - referentes a cada
obra/serviço - ou no Contrato de que faz parte, a Contratada poderá interpor recurso junto à Direção
da SEEDF/SIAE/COINF para obter decisões superiores, caso se sinta prejudicada.

 

F. LICENÇAS E FRANQUIAS
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§ 1º Obras iniciais, obras de modificação com acréscimo ou decréscimo de área e obras de modificação sem
acréscimo de área, com alteração estrutural, são licenciadas mediante a expedição do alvará de construção.

§ 2º Obras de modificação sem acréscimo de área e sem alteração estrutural são licenciadas automaticamente,
por ocasião do visto ou da aprovação do projeto de modificação, dispensada a expedição de novo alvará de
construção.

§ 3º Edificações temporárias, demolições, obras e canteiros de obras que ocupem área pública são objeto de
licença.

1. A Contratada deverá:
a. Registrar, no CREA, as Responsabilidades Técnicas da obra, da autoria do Projeto de Arquitetura e

da Fiscalização.
b. Obter, junto à Administração Regional, para todas as obras localizadas em área urbana ou rural

(Código de Edificações do DF, Lei No 2.105 - Capítulo IV - Seção III - Art. 51):
Alvará de Construção: para as obras (Código de Edificações do DF, Lei No

2.105 - Capítulo IV - Seção III - Art. 51 - § 1o):

Inicial;
De modificação com acréscimo de área;
De modificação sem acréscimo de área, com alteração estrutural.

Licenciamento para as obras: (Código de Edificações do DF, Lei No 2.105 - Capítulo IV - Seção III
- Art. 51 - § 2o):

× Obras de modificação sem acréscimo de área e sem alteração estrutural  são licenciadas automaticamente, por
ocasião do visto ou da aprovação do projeto de modificação.

Licenciamento para as obras: (Código de Edificações do DF, Lei No 2.105 - Capítulo IV - Seção III - Art.
51 - § 3o):

×        Para edificações temporárias, demolições, obras e canteiros de obras que ocupem área pública.

2. A Contratada será responsável pelo pagamento das taxas de energia elétrica e água, nas seguintes
condições:

a. OBRA COM A EDIFICAÇÃO EM FUNCIONAMENTO:
A   Contratada   estará   isenta   do   pagamento   das   contas   em   questão, permanecendo as
mesmas sob a responsabilidade da SEEDF.

G. INÍCIO DAS OBRAS
1. A Contratada deverá iniciar os serviços dentro do prazo estabelecido no Contrato, que será contado

a partir de 05 (cinco) dias após a data de emissão da Ordem de Serviço expedida pela
SEEDF/COINF.

2. A execução da obra será planejada e controlada através do Cronograma Físico-Financeiro, com
memorial descritivo de quantitativos e valores, elaborado pela Contratada e submetido à aprovação
da SEEDF/COINF até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviço.

H. ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO
1. A SEEDF/COINF designará engenheiro ou arquiteto devidamente credenciado junto à Contratada,

com autoridade para exercer, em nome do Proprietário (SEEDF), toda e qualquer ação de orientação
geral, controle e fiscalização das obras/serviços contratados, o qual será doravante denominado de
Executor.

"A Fiscalização, exercida no interesse exclusivo da Administração, não exclui e nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em
co-responsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos, salvo quando a estes, se decorrente de
ação ou omissão funcional, apurada na forma da legislação vigente".
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2. As exigências do Executor basear-se-ão nos projetos, especificações e na legislação vigente sobre técnicas
de execução. A Contratada dará ao Executor, no cumprimento de suas funções, livre acesso aos locais de
execução dos serviços, fornecendo todas as informações e elementos necessários à execução de
obra/serviço

3. Ao Executor fica assegurado o direito de:
a. Solicitar o Diário de Obras, devidamente preenchido na obra.
b. Solicitar a retirada imediata da obra do engenheiro, mestre ou qualquer operário que não

corresponda técnica e disciplinarmente às exigências. A efetivação desta medida não implicará em
modificação do prazo ou condições do Contrato.

c. Exigir o cumprimento de todos os itens do Contrato.
d. No caso de não ser atendida, dentro de 48 horas a contar da data de emissão da Ordem de Serviço

correspondente, qualquer exigência sobre defeito essencial em serviço executado ou sobre material
posto na obra, ordenar a suspensão das obras/serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar
sujeita a Contratada e sem que esta tenha direito a qualquer indenização.

4. Todas as Ordens de Serviço ou quaisquer comunicações do Executor à Contratada ou vice-versa, serão
registradas no Diário de Obras, podendo ainda ser transmitidas por escrito, em folha de papel ofício
devidamente numerada, em duas vias, uma das quais ficará em poder da Contratada e outra com a
SEEDF/COINF.

5. No Diário de Obras deverão constar as anotações:
a. Pela Contratada:

Preenchimento dos cabeçalhos;
Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
Consultas ao Executor;
Datas de conclusão de etapas, conforme o cronograma aprovado;

a. Acidentes ocorridos na execução da obra ou serviço;
b. Respostas às interpelações do Executor;
c. Eventual escassez de material, que resulte em dificuldade de execução da obra/serviço;
d. Medições das etapas da obra e respectivos valores a serem pagos;
e. Interrupções no fornecimento de energia elétrica e/ou água;
f. Efetivo diário de operários presentes;
g. Outros fatos que, a juízo da Contratada, devam ser objeto de registro.
b. Pelo Executor:

Atestado da veracidade do item a anterior;
Juízo formado sobre o andamento da obra/serviço, considerando os projetos, especificações, prazos
e cronograma;
Observações relativas aos registros efetuados pela Contratada no Diário de Obras;
Respostas às consultas formuladas pela Contratada, com correspondência simultânea para a
SEEDF/COINF;
Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
Contratada, seus prepostos e sua equipe;
Determinação de providências para cumprimento dos termos do Contrato, dos projetos e
especificações;
Aprovação das medições para faturamento;
Outros fatos ou observações cujo registro seja conveniente ao exercício da execução do Contrato.

f. Concluída a obra ou serviço, o Diário de Obras deverá ser entregue pela Contratada à Administração, que
o manterá em seu poder por prazo nunca inferior a 05 (cinco) anos.

I. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA
1. A Contratada será responsável pela contratação de todo o pessoal necessário ao pleno

desenvolvimento da obra/serviço e deverá cumprir as determinações das  Leis Trabalhistas e da
Previdência Social.

2. Para perfeita execução e completo acabamento da obra/serviços, a Contratada se obriga, sob as
responsabilidades legais vigentes, a:

a. Prestar   toda   assistência   técnica   e   administrativa    necessária   para   imprimir
andamento conveniente aos trabalhos.
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b. Manter, à disposição da obra/serviço, engenheiro ou arquiteto legalmente habilitado, além de
auxiliares de comprovada competência.

c. Providenciar pessoal especializado para obtenção do acabamento desejado.
d. Providenciar a perfeita vigilância nos locais de execução da obra/serviços, até a sua entrega

provisória.
e. Providenciar sempre que solicitada, às suas custas, a realização de todos os ensaios,

verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, fornecimento de
protótipos bem como os reparos que se tornem necessários, para que os trabalhos sejam
entregues em perfeitas condições.

f. Fornecer e manter, no local da obra/serviço, um Diário de Obras, onde serão obrigatoriamente
registradas, em 03 (três) vias, os fatos relatados no item H.5 anterior, com os cabeçalhos
devidamente preenchidos e com número de folhas suficiente para cobrir todo o período de
execução da obra.

g. Manter no escritório da obra, em ordem e em perfeito estado de conservação:
Cópia de todos os projetos referentes à obra, assinadas pelo autor e pelo proprietário,
vistados pela Administração Regional e vistados e/ou aprovadas pelas concessionárias e
Corpo de Bombeiros Militar do DF;
Cópia do presente Caderno de Especificações e detalhes anexos;
Alvará de Construção ou Licenciamento da Obra;

Demais documentos exigidos pela legislação vigente.

J. EQUIPAMENTO MECÂNICO, FERRAMENTAL E MÃO-DE-OBRA
1. Caberá à Contratada o fornecimento, manutenção, substituição, reparo e seguro, por todo o período

que se fizer necessário, da totalidade do ferramental, mão-de-obra, máquinas e aparelhos, visando o
andamento satisfatório da obra/serviço e a sua conclusão no prazo fixado em Contrato.

2. É expressamente proibida a utilização pela Contratada, na execução da obra/serviço, de qualquer
equipamento, ferramenta e mobiliário pertencente à escola.

K. SUBCONTRATADA
1. A Contratada não poderá subempreitar o total da obra/serviço a ela adjudicado, salvo quanto aos

itens os quais, por sua especialização, requeiram o emprego de firmas ou profissionais
especialmente habilitados e mediante prévia autorização da SEEDF/COINF.

2. A responsabilidade sobre os serviços retromencionados não será transferida, perante a SEEDF, aos
subcontratados, devendo exclusiva e diretamente a Contratada responder pela fiel observância das
obrigações contratuais.

L. RECEBIMENTO PROVISÓRIO DAS OBRAS/SERVIÇOS
1. O recebimento provisório da obra/serviço será feito mediante as seguintes condições:

a. Após a sua conclusão.
b. A pedido da Contratada, até o último dia do prazo fixado no Contrato para sua execução.
c. Pelo Executor, dentro do período máximo de 15 dias corridos após a comunicação escrita da

Contratada, devidamente protocolada na SEEDF/GTP – Edifício Sede II - Protocolo Geral;
d. Comprovando-se a adequação do objeto aos termos contratuais:

Conformidade da obra/serviço com os projetos e especificações;
Após vistoria na qual não se encontrem defeitos em todo o conjunto da obra/serviço;
Após teste e aprovação de todas as instalações e impermeabilizações previstas neste
Caderno de Especificações, devendo as mesmas estar em perfeitas condições de uso e
funcionamento;

e. Após entrega pela Contratada à SEEDF/COINF, de:

A. Projetos Complementares – apenas no caso de ter ocorrido alterações de projeto durante a execução da
obra/serviço:

01 (uma) cópia completa de todos os projetos, AS-BUILT, em papel sulfite, assinados pelos
respectivos autores e pelo proprietário e aprovadas e/ou vistadas pelas concessionárias dos serviços
públicos e pelo Corpo de Bombeiros Militar no DF;
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CDs contendo todos os projetos AS-BUILT, com arquivos com extensão DWG do AUTOCAD -
VERSÃO 2002.

Todos os CDs deverão ser etiquetados conforme padrão a ser fornecido pelo GEPRO/COINF.

OBS.:

NÃO SERÃO ACEITOS ARQUIVOS COMPACTADOS.
NÃO SERÃO ACEITOS ARQUIVOS GERADOS EM OUTRO SOFTWARE.
NÃO SERÃO ACEITOS ARQUIVOS CONTENDO MAIS DE 01 (uma) PLANTA.
NÃO SERÃO ACEITOS ARQUIVOS GERADOS NO MODO PAPER SPACE.

B. Cópia dos Certificados de Garantia do motor do portão elétrico.

C. Termo de Responsabilidade pelos serviços de execução das Fundações e Estruturas, por um período de 05
(cinco) anos.

f. Após a entrega, à Direção do estabelecimento de ensino, de:
Manuais de Operação e Manutenção e Certificados de Garantia de máquinas e equipamentos;
Jogo de 02 (duas) cópias de chaves dos locais a seguir, devidamente identificadas:

Cadeados:
Portões etc.
Vencido o prazo estipulado para a conclusão da obra/serviço, caso a Contratada não tenha solicitado
o seu recebimento, o Executor deverá:

a. Elaborar Laudo de Vistoria informando sobre as pendências ainda existentes para a sua
conclusão.

b. Continuar responsável, após ciência da SEEDF/COINF, pelo acompanhamento das
obras/serviços.

c. Após o vencimento dos prazos legais, existindo ou não pendências, encaminhar o assunto à
SEEDF/COINF, aplicando-se, se for o caso, as multas, em conformidade com a Lei No 8.666
de 21/06/1993, republicada no D.O.U. de 06/07/1994.

M. RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS/SERVIÇOS
1. O recebimento definitivo da obra/serviço será feito mediante as seguintes condições:

a. Até 90 dias corridos, a contar da data de lavratura do termo de recebimento provisório,
observado o disposto na Lei No 8.666/93 Art. 69.

b. Por Comissão designada pela SEEDF/COINF, após o decurso do prazo de observação e de
vistoria, comprovando-se a adequação do objeto aos termos contratuais.

c. Após entrega, pela Contratada, à SEEDF/COINF, de:

A. Certificado de Conclusão, de obras realizadas em área urbana ou rural (Código de Edificações do DF, Lei
No 2.105 - Capítulo IV - Seção IV - Art. 56 e 57), na forma de:

Carta de Habite-se: para obras objeto de Alvará de Construção;
Atestado de Conclusão: para obras objeto de Licenciamento.

B. Memorial descritivo da obra executada, conforme padrão adotado pela Diretoria de Patrimônio da
Subsecretaria de Finanças/SFP/GDF, gerado em arquivo do WORD extensão “doc”, devendo constar os
itens (ver subitens deste Caderno de Especificações):

DESCRIÇÃO DO TERRENO
Endereço
Área

DESCRIÇÃO DO PRÉDIO
Destinação
Áreas

Demolida
Reformada
Total

SERVIÇOS EXECUTADOS
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Deverão ser informados o tipo e quantitativo (área, volume, peso, no de unidades etc) de cada item:

Fundações
Tipo
Diâmetro
Profundidade

Estruturas de Concreto

Volume
Peso da ferragem
Paisagismo

De mobiliário urbano
Gradil/alambrados
Portões
Muros

Pavimentação

C. Termo de Responsabilidade pelos serviços de execução das fundações e estrutura, que assegure a
estabilidade e resistência física de todas as construções executadas, por um período de 05 (cinco) anos.

D. Comprovante de quitação dos débitos perante a Previdência Social.
2. Caso sejam detectados itens do Contrato que não tenham sido cumpridos satisfatoriamente, a

Comissão emitirá um Laudo de Vistoria no qual constarão as exigências e prazo para sua execução.
3. A Contratada deverá entregar a obra/serviço com todas as instalações prediais devidamente testadas

e aprovadas, em perfeitas condições de uso e funcionamento.
4. Com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo fica estabelecido a partir da data de sua

emissão, o compromisso da Contratada com o cumprimento do prazo de 05 (cinco) anos
mencionado no Código Civil – Art. 618.

5. Em se tratando de obras de recuperação e/ou reforma geral, a Contratada passará também a assumir
o compromisso retromencionado, a partir da data de entrega da obra, ainda que não tenha sido
responsável pela construção inicial da mesma.

N. SEGUROS E ACIDENTES
1. Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade de quaisquer acidentes durante a

execução da obra/serviço, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por
fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro.

2. A Contratada deverá providenciar, às próprias custas, a execução de toda a sinalização viária
visando à segurança dos usuários do local e de transeuntes, de acordo com as normas do
DETRAN/DF, ficando responsável por qualquer acidente que porventura venha a ocorrer por falta
ou deficiência de sinalização.

3. A Contratada se obriga a cumprir todas as exigências das normas de segurança e higiene do
trabalho, fornecendo equipamento de proteção individual a todos os que trabalham ou permanecem
na obra.

4. A Contratada deverá atender à Lei No 6.514 relativa à segurança e medicina do trabalho:

Art. 162 – As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão
obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho (SESMET).

Art. 163 – Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), de
conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de
obras nelas especificadas.

NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

NR – 4 – O dimensionamento do SESMET vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número
total de empregados do estabelecimento constantes dos Quadros I e II desta Norma. (Aplicado somente para
empresas que possuam acima de 100 empregados)
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NR – 5 – A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com as
proporções mínimas estabelecidas no Quadro I desta Norma. (Aplicado às empresas que para a execução do
contrato. Necessitem de dispor de mais de 20 de seus empregados)

5. Caberá à Contratada manter no canteiro de obras:
a. Medicamentos básicos para o atendimento de primeiros socorros.
b. Equipamentos de Proteção Contra Incêndio na forma da legislação em vigor.

6. Ficará a critério da Contratada fazer, por sua própria conta, os seguros contra acidentes relativos à
estabilidade e segurança da edificação e instalações, contra fogo, inclusive o celeste, quer da obra, quer de
todos os materiais existentes no local da mesma.

7. A Contratada não terá direito a qualquer indenização em caso de incêndio, seja a que título for, salvo o
que lhe é devido pelo seguro que por sua conta tenha sido feito, assim como não poderá retardar ou
suspender serviços de reconstrução, com base em demora no pagamento da indenização por parte da
companhia de seguros.

8. No caso de execução da obra/serviço ocorrer concomitantemente com o funcionamento da unidade de
ensino, a Contratada deverá tomar todas as demais medidas que se fizerem necessárias com vistas à total
segurança dos usuários do imóvel, construindo tapumes e sinalizando a obra, em conformidade com o
Código de Edificações do DF.

 

O. PENALIDADES
1. As multas por infrações de cláusulas contratuais quer quanto ao montante quer quanto ao modo de

cobrança serão estabelecidas no Contrato.
2. Igualmente do Contrato constarão os casos de rescisão do mesmo e outras obrigações a assumir

neste particular.

III – PRÁTICA GERAL

As presentes especificações foram elaboradas com a finalidade de complementar os projetos, fixar normas de
execução e determinar os materiais a serem empregados na execução da obra.

1. A execução da obra/serviço obedecerá às normas e métodos previstos na ABNT, considerando-se as
indicações contidas no Projeto de Arquitetura e detalhes, nos Projetos Complementares e nas presentes
especificações.

2. Conforme instruções da SEEDF/COINF, toda e qualquer sugestão da Contratada, após assinatura do
Contrato, visando modificar os projetos, seus quantitativos ou troca de serviços, deverá ser encaminhada à
COINF/DIRED através de:

a. Solicitação por escrito, em 02 (duas) vias;
b. Composição de custos com as quantidades e preços da proposta da concorrência;
c. Justificativa técnica e comercial para as razões das alterações;
d. Documentos   comprovando   a  impossibilidade  do   fornecimento,  por   parte do fabricante, do

material especificado;
e. Tomada de preços do material considerado similar com proposta de 03 (três) fornecedores;
f. Documento de análise técnica dos materiais emitido por órgãos oficiais quando solicitado pela

SEEDF/COINF.
3. À Contratada fica vetado, durante a execução da obra/serviço, o atendimento a qualquer solicitação para

modificação do objeto licitado proveniente de pessoas não autorizadas, incluindo da administração do
estabelecimento.

4. Para qualquer serviço mal executado, é garantido à COINF o direito de modificar, determinar a
reexecução, substituir da forma e com os materiais que melhor lhe convier, sem que tal fato acarrete em
solicitação de ressarcimento financeiro por parte da Contratada nem extensão do prazo para conclusão da
obra.

5. Compete à Contratada a execução, às suas expensas, de todo e qualquer serviço necessário à total
conclusão e perfeito funcionamento do objeto da licitação, mesmo quando os projetos e/ou o Caderno de
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Especificações apresentarem dúvidas ou omissões que possam trazer embaraços ao seu perfeito
cumprimento.

6. A Contratada responsabilizar-se-á por:

a. Não observância das técnicas estatuídas no Decreto 92.100;
b. Falta de execução global ou parcial dos serviços contratados;
c. Demolição e reconstrução solicitadas pelo Executor e pelo autor do projeto de Arquitetura para corrigir

serviços imperfeitos ou que tragam comprometimento à segurança dos usuários ou à qualidade da
construção;

d. Danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente ao Governo do DF ou a terceiros, provenientes dos
serviços contratados;

e. Infrações ou multas decorrentes da inobservância de quaisquer regulamentos ou legislação específica
vigentes no DF, no que se refere aos serviços contratados.

7. Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos e comprovadamente de primeira qualidade,
devendo satisfazer rigorosamente às condições estipuladas pelas normas da ABNT e pelas presentes
especificações.

8. Cada lote ou partida de material proposto pela Contratada deverá, além de outras averiguações, ser
submetido à apreciação e aprovação da SEEDF/COINF, através de amostra e catálogos técnicos.

9. As amostras e os catálogos técnicos referentes aos materiais propostos pela Contratada deverão ser:
a. Submetidos à aprovação do Executor e autor do projeto de Arquitetura;
b. Autenticados por ambos e pelo Responsável Técnico da obra/serviço;
c. Conservados no canteiro de obras até a conclusão da obra de forma a facultar em qualquer tempo a

verificação de sua perfeita correspondência com materiais fornecidos ou já empregados.
10. Todos os materiais especificados admitem similaridade, desde que os aspectos técnicos e arquitetônicos

mantenham o mesmo padrão e qualidade dos materiais originalmente especificados e atendam aos itens 2,
7, 8 e 9 anteriores.

02.00.000 – SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000 – CANTEIRO DE OBRAS

02.01.100 – CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS

A. A Contratada será responsável por todas as instalações preliminares relativas à limpeza do terreno, local
para depósito de materiais e demais serviços que se fizerem necessários à execução da obra/serviço.

B. As construções provisórias tais como escritórios, depósitos, sanitários etc, serão executadas de acordo
com o Código de Edificações do DF.

A. No caso de:

02.01.200 – LIGAÇÕES PROVISÓRIAS

a. Reforma e/ou ampliação - a Contratada deverá executar a ligação provisória dos efluentes das instalações
sanitárias do Canteiro de Obras com uma caixa de inspeção (CI) existente, ligação esta que deverá ser
totalmente eliminada após a conclusão da obra/serviço.

1. – PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO

1. – Tapumes

A. A Contratada deverá tomar todas as medidas que se fizerem necessárias com vistas à total segurança dos
usuários do imóvel, construindo tapumes e sinalizando a obra conforme o Código de Edificações do DF.

B. No caso da execução da obra/serviço ocorrer concomitantemente com o funcionamento da unidade de
ensino, a Contratada deverá tomar todas as medidas que se fizerem necessárias com vistas à total
segurança dos usuários do imóvel, construindo tapumes e sinalizando a obra conforme o Código de
Edificações do DF.
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02.01.404 – Placas

A. Caberá à empresa Contratada o fornecimento e instalação de 03 (três) placas a serem fixadas em local
com total visibilidade, conforme detalhes em anexo:

1. PLACA INSTITUCIONAL
a. Com dimensões mínimas: 4,00 x 3,00 m, contendo as seguintes informações:

Título da Obra;
Executor da Obra;
Informações da Obra: Área Construída e/ou a Reformar, Valor do Contrato, Início da Obra e
Prazo de Entrega;
Marca do Governo do Distrito Federal;
Colaborador e Agente Financeiro;
Marcas da Secretaria de Estado de Educação.

b. Confeccionada conforme modelo a ser fornecido pela COINF, juntamente com a entrega da Ordem
de Serviço, em chapa de aço galvanizado no 18, com tratamento anticorrosivo. A pintura final será
com tinta esmalte sintético brilhante, nas cores:

Fundo: BRANCO E FAIXAS EM LARANJA;
Letras: AZUL E PRETO;
Fonte: FRANKLIN GOTHIC EXTRA CONDENSED.

2. PLACA REFERENTE À RESOLUÇÃO Nº 407/96 - CONFEA, medindo 2,00 x 1,20 m.

02.02.000 – DEMOLIÇÃO

A. Será de responsabilidade da Contratada efetuar as demolições indicadas em projeto e outras necessárias à
execução da obra/serviço.

B. Todo o material que for retirado pela Contratada e que for considerado pelo Executor como reutilizável,
deverá ser cuidadosamente removido e entregue, pela Contratada, no depósito do Comando de Reparos da
GRE a que pertence a Unidade de Ensino.

C. A Contratada procederá à periódica remoção de todo o entulho e detritos decorrentes das demolições e da
execução da obra, devendo efetuar o seu transporte para o local indicado pelo S.L.U e Secretaria do Meio
Ambiente, não sendo admissível a permanência de restos de obra no terreno da escola.

02.03.000 – LOCAÇÃO DE OBRAS

A. A locação da obra será de responsabilidade da Contratada e será feita de acordo com os projetos de
Arquitetura.

B. A ocorrência de erro na locação da obra implicará para a Contratada na obrigação de proceder, por sua
conta, as modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo do Executor.

02.04.000 – TERRAPLENAGEM

02.04.100 – LIMPEZA E PREPARO DA ÁREA

A. A Contratada deverá executar:
a. Limpeza do terreno compreendendo os serviços de capina, roçado, destocamento e remoção de

forma a deixar a área livre de raízes, tocos e árvores, pedras etc.
b. Corte e/ou poda de árvores necessários à execução da obra, feito de acordo com a legislação em

vigor e orientação do Executor.
c. Proteger árvores e arbustos existentes no local, a permanecerem.

03.00.000 – FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

A. Para a execução das fundações e estruturas deverão ser empregados materiais e técnicas que satisfaçam às
exigências e recomendações da ABNT e conforme projetos fornecidos pela COINF e as presentes
especificações.
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B. A Contratada deverá fornecer à SEEDF/COINF, por ocasião da entrega definitiva da obra, termo de
responsabilidade pelos serviços de execução das fundações e estrutura, que assegure a estabilidade e
resistência física de todas as construções executadas, por um período de 05 (cinco) anos.

03.01.000 – FUNDAÇÕES

A. Todo o concreto a ser utilizado nas fundações deverá ser fornecido por empresa especializada e do tipo
usinado, com FCK compatível com o Projeto de Fundações.

B. A Contratada moldará corpos de prova e os encaminhará a laboratório especializado para a realização de
ensaios e emissão de laudos.

C. Para os elementos de fundação diretamente apoiados no terreno deverá ser executada a camada de
regularização:

a. Em concreto magro;
b. Com espessura mínima de:

Sob elementos leves: 5 cm;
Sob elementos de maior peso: 10 cm.

03.01.600 – IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES

A. As fundações (blocos e cintas) deverão ser impermeabilizadas, em todas as suas faces, com tinta à base de
asfalto.

03.02.000 – ESTRUTURAS DE CONCRETO

A. As estruturas em concreto serão executadas conforme as normas da ABNT, Projeto de Estruturas e as
especificações a seguir.

03.02.100 – CONCRETO ARMADO

03.02.110 – Pilares

A. Os pilares serão em concreto armado:

-    Revestidos.

03.02.120 – Vigas

A. As vigas serão em concreto armado:
Revestidos.

B. Mureta de concreto do gradil:
Aparente.

03.02.181 – Formas

A. A execução das formas deverá atender às prescrições da NBR-6118, sendo da responsabilidade exclusiva
da Contratada executar os seus escoramentos e estrutura de sustentação.

B. Não será admitida, na estrutura em concreto armado perda de nata pelas frestas das formas durante a
execução das peças, as quais serão obrigatoriamente vedadas com mata-juntas.

C. Na estrutura aparente serão utilizadas formas confeccionadas com placas de compensado:
a. Espessura de 12 mm;
b. Plastificado;
c. Alinhadas e aprumadas;
d. Amarradas de m/m;
e. Em tamanhos iguais, conforme local da aplicação.

03.02.183 – Concreto

A. Todo o concreto empregado na estrutura da obra deverá ser do tipo usinado com FCK compatível com o
projeto de estrutura, fornecido por empresa especializada.
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B. A Contratada moldará os corpos de prova e os encaminhará a laboratório especializado para  a realização
de ensaios e emissão de laudos.

C. O aspecto da estrutura de concreto aparente deverá ter textura e cor homogêneas em todo o conjunto.
D. Não serão admitidas ligações de concretagem que provoquem aparecimento de juntas no meio das peças

destinadas a permanecerem aparentes.
E. As pequenas cavidades, rebarbas, saliências maiores, falhas ou imperfeições que eventualmente

aparecerem nas superfícies, serão reparadas de maneira a se obter as mesmas características do concreto.

04.00.000 – ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

04.01.000 – ARQUITETURA

A. No caso de ampliação e/ou reforma, a Contratada deverá proceder à substituição e/ou reparo de todos os
elementos existentes afetados em virtude da execução da obra/serviço, devendo ser utilizados os mesmos
materiais e acabamentos adotados na edificação existente e/ou propostos no Projeto de Arquitetura.

04.01.560 – Pinturas

04.01.562 – Pintura com Tinta Anticorrosiva

A. Serão pintados, com um mínimo de 02 demãos de tinta anticorrosiva, após o tratamento das superfícies
conforme recomendação do fabricante da tinta e anteriormente à instalação e pintura final, todos os elementos
metálicos sujeitos à ferrugem, destinados a receberem pintura.

04.01.564 – Pintura com Tinta à Base de Esmalte Sintético

A. Serão pintados com um mínimo de 02 demãos, com esmalte sintético alto brilho marca  CORAL ou similar:

-    Portão eletrônico para veículos, em chapa – PVCE: cor GRAFITE;

04.01.575 – Caiação

A. O muro será pintado com mistura de cal virgem, água e pó para pigmentação adicionada de componentes
minerais, XADREZ ou similar, na cor CAMURÇA, com o número de demãos e na proporção necessários à
perfeita cobertura.

04.04.000 – PAISAGISMO

04.04.100 – EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

1. – Gradil
a. Será instalado gradil metálico SIGRADI, SITELA ou similar, conforme indicação em projeto,

confeccionada em fio soldado por eletrofusão malha 50x200mm revestido com pintura eletrostática
em poliéster na cor GRAFITE.

b. Os montantes serão retangulares, 60x40mm, em chapa de aço e=1,55mm.
c. Os montantes serão chumbados em mureta de concreto de 50 cm de altura.
d. O centro do gradil será em Dobra em "V" para a rigidez e estabilidade.
e. A altura da grade será de 1,65m.
f. A mureta de concreto armado aparente deverá receber pintura impermeabilizante com primer e duas

demãos de verniz acrílico à base d’água.

1. – Portões

A. PORTÃO ELETRÔNICO PARA VEÍCULOS – PVC-E
a. Será fornecido e instalado portão de correr, para veículos – PVC-E, com acionamento automático.
b. O portão terá a largura e altura indicadas nos detalhes e será de correr sobre trilho de ferro trefilado

de 5/8”, equipado com sistema completo de automação.
c. O motor será de 3/4 HP com protetor térmico, engrenagens em liga metálica, sistema de

destravamento manual por chave, na falta de energia e cremalheira de náilon montada em
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cantoneira laminada e zincada.
d. Ao motor deverão ser incorporados:

1. Comando microprocessado;
2. Sistema antiesmagamento eletrônico;
3. Fim de curso magnético e
4. Controle remoto.

04.04.109 – Muros

A. A altura mínima do muro, incluindo ½ Y, acabado será 2.70m em relação ao solo, nas suas faces internas
e externas.

B. Será construído muro, conforme indicação em Planta de Locação, detalhe em anexo e as especificações a
seguir.

C. A altura mínima da mureta do gradil, acabada, será 0.50m em relação ao solo, nas suas faces internas e
externas.

D. Será construída mureta, conforme indicação em Planta de Locação, detalhe e as especificações a seguir.
E. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

a. As novas fundações, blocos e cintas em contato direto com o solo deverão ser impermeabilizados
com tinta à base de asfalto.

b. As vigas superiores de amarração e os pilares possuirão as dimensões indicadas no projeto de
estrutura.

c. Os pilares da abertura do portão e dos cantos possuirão dimensões mínimas de 15 x 40 cm.
F. ALVENARIA

a. Alvenaria será em blocos de concreto de 15 x 20 x 40 cm.
b. As fiadas serão perfeitamente alinhadas e aprumadas.
c. As juntas da alvenaria, salvo indicação em contrário, terão espessura uniforme, de 15 mm, com

superfície plana e homogênea.
d. As faces internas, externas e superiores do muro serão chapiscadas com argamassa de cimento e

areia grossa lavada, traço 1:3, com utilização de peneira de malha de 6 mm, de maneira a cobrir
toda a alvenaria de forma homogênea.

G. BUZINOTES
a. Nos pontos de confluência de águas pluviais deverão ser construídos buzinotes, com dimensões que

permitam o seu perfeito escoamento para fora do terreno.
b. No caso do diâmetro da abertura ser de até 150 mm, os buzinotes serão em PVC rígido.
c. Caso seja necessária abertura superior a esse diâmetro esta será executada com 20 cm de altura e

largura variável, gradeada com tubos galvanizados de 1”, chumbados verticalmente na alvenaria,
com profundidade mínima de 15 cm e, na cinta inferior, por ocasião da sua concretagem, com
mesma profundidade, com espaçamento entre as barras de 15 cm.

d. A extremidade superior da abertura possuirá vigota de concreto armado com comprimento superior
ao da abertura e altura mínima de 6 cm.

< >Todo o perímetro da abertura receberá reboco desempenado de cimento e areia lavada, traço 1:2, abraçando
a alvenaria em 5 cm.PROTEÇÃO SUPERIORA extremidade superior do muro será provida de proteção com
suportes em tubos de ferro galvanizado de 1 1/4”, espaçados em 1,50 m, com parte superior vedada, fortemente
chumbados à viga quando da concretagem, formando ângulo de 45° voltado para fora do terreno.Serão
amarrados e soldados, aos suportes, fios de arame farpado nº 16 BWG, perfeitamente alinhados e
esticados.LIMPEZAEm todo o perímetro do muro, a Contratada deverá proceder à remoção do mato, entulhos
etc, numa faixa de 1 m de largura para dentro do terreno e 1 m para fora.09.00.000 – SERVIÇOS
COMPLEMENTARES

09.01.000 – ENSAIOS E TESTES

09.02.000 – LIMPEZA DE OBRAS

1. < >A Contratada procederá à remoção de todo o entulho e detritos decorrentes da execução da obra/serviço,
devendo efetuar o seu transporte para o local indicado pelo S.L.U e Secretaria do Meio Ambiente, não sendo
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admissível a permanência de restos de obra no terreno da escola.Deverá ser feita com água e sabão, não
sendo permi�do o uso de soluções com ácidos.Ferragens, Esquadrias e CaixilhosTodas as ferragens e
caixilhos, tais como fechaduras, fechos, cremonas, dobradiças, trilhos, carre�lhas, chapas e outros materiais,
deverão ser completamente limpos e livres de massas e respingos de �ntas, de resíduos de construção.As
partes mecânicas serão apropriadamente lubrificadas, devendo apresentar os movimentos completamente
livres.Remoção de MatoA contratada deverá proceder à remoção de mato, através de capina e/ou roçado,
nos locais:Ao longo de todo o perímetro interno/externo do muro/mureta, numa faixa com 2 m de
largura.Todo o material deverá ser totalmente removido e transportado para local apropriado, indicado pelo
GDF.Desmontagens de Instalações ProvisóriasAo término da obra/serviço serão desmontados e/ou
demolidos e removidos todos os elementos provisórios que foram u�lizados como: torres, andaimes,
tapumes, barracões, depósito, alojamentos e sanitários.Serão devidamente removidos da obra, após o seu
término, todos os materiais e equipamentos, assim como peças remanescentes e sobras de materiais,
ferramentas e acessórios.

 

 

 

 

ANEXO III AO CONVITE Nº __/20__

PLANILHA DE CUSTO

OBRA:        SUBSTITUIÇÃO DO ALAMBRADO DE CERCAMENTO DO LOTE POR MURO E GRADIL
DO CEI 210 SANTA MARIA/DF

LOCAL:       EQ 210/310, LOTE A - RA-XIII - SANTA MARIA-DF

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN QUANT.
PREÇO

UNIT.

PREÇO

PARCIAL

02.00.000.00  SERVIÇOS PRELIMINARES     

       

02.01.000.00  CANTEIRO DE OBRAS     

       

02.01.100.00  Construções provisórias     

02.01.101.00 73847/2-SEDF ALUGUEL DE CONTEINER
METÁLICO MÊS 3,00 522,00 1.566,00

       

02.01.200.00  Ligações provisórias     
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02.01.201.00 02.001.000009.SER-
U

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE
ÁGUA E SANITÁRIO UN 1,00 2.239,06 2.239,06

02.01.202.00 41598-SEDF LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ
E FORÇA UN 1,00 1.506,07 1.506,07

       

02.01.400.00  Proteção e sinalização     

02.01.401.00 98458-SEDF TAPUME EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA M² 242,00 96,45 23.340,90

02.01.404.01 74209/1-SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA
OBRA EM CHAPA ZINCADA
(RESOLUÇÃO Nº 407/96 -

CONFEA) - 2,00 X 1,20M

 

M²

 

2,40

 

386,19

 

926,85

02.01.404.02 74209/1-SEDF

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA
OBRA EM CHAPA ZINCADA
(INSTITUCIONAL) - 4,00 X

3,00M, CONFORME MODELO DO
GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL

 

M²

 

12,00

 

386,19

 

4.634,28

       

02.02.000.00  DEMOLIÇÃO     

       

02.02.100.00  Demolição Convencional     

       

02.02.110.00  Fundações e estruturas de concreto     

02.02.112.00 97629-SEDF DEMOLIÇÃO DE CONCRETO
(CALÇADA), DE FORMA
MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO.

 

M³

 

10,80

 

90,47

 

977,07



19/05/2021 SEI/GDF - 62114703 - Edital

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=70947675&infra_sist… 40/71

       

02.02.120.00  Estruturas metálicas     

       

02.02.140.00  Vedações     

02.02.140.05 0220.8.21.6U-SEDF
RETIRADA DO ALAMBRADO
INCLUSIVE OS PORTÕES EM
TELAS

M² 486,51 15,08 7.336,57

       

02.02.300.00  Remoções     

02.02.330.01 01740.8.1.2U REMOÇÃO DE ENTULHOS DA
OBRA (EM CONTEINERES) UN 6,00 138,33 829,98

02.02.330.02 01740.8.1.3U-SEDF

CARGA MANUAL DE
ENTULHOS PARA
CONTEINERES (NÃO
CONSIDERAR NO CASO

DE MATERIAL REMANESCENTE
DE DEMOLIÇÕES)

 

M³

 

30,00

 

15,08

 

452,40

02.02.330.03 72898

CARGA E DESCARGA
MECANIZADAS DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 6

M3

 

M3

 

97,07

 

2,98

 

289,26

02.02.330.04 97913

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA EM

REVESTIMENTO PRIMÁRIO -
10KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_01/2018

 

M3XKM

 

970,70

 

1,14

 

1.106,59

       

02.03.000.00  LOCAÇÃO DE OBRAS     
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02.03.100.00  De edificações     

02.03.100.01 68051-SEDF LOCACAO ALVENARIA (MURO) M 170,00 5,63 957,10

       

02.04.000.00  TERRAPLENAGEM     

       

02.04.100,00  Limpeza e preparo da área     

02.04.100.01 98524-SEDF CAPINA E LIMPEZA MANUAL
DE TERRENO M² 395,45 1,20 474,54

       

  SUBTOTAL DO ITEM
02.00.000.00    46.636,67

       

03.00.000.00  FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS     

       

03.01.000.00  FUNDAÇÕES     

       

03.01.100.00  Escavação de valas (blocos e
baldrames)     

03.01.101.01 96523

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA
BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA, COM

PREVISÃO DE FÔRMA.
AF_06/2017

 

M³

 

21,38

 

69,98

 

1.496,17

03.01.101.02 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA     
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PARA VIGA BALDRAME, COM
PREVISÃO DE

FÔRMA. AF_06/2017

M³ 21,42 91,79 1.966,14

03.01.103.00 96995
REATERRO MANUAL
APILOADO COM SOQUETE.
AF_10/2017

M³ 28,53 36,17 1.031,93

 72897 CARGA MANUAL DE SOLO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M³ 19,26 18,63 358,81

03.01.104.00 97913

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA EM

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - 10
KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_01/2018

 

M3XKM

 

192,60

 

1,14

 

219,56

       

03.01.400.00  Fundações profundas     

       

03.01.420.00  
Estacas moldadas no local
(PERFURAÇÃO, CONCRETO E
ARMADURA)

    

03.01.421.01 100896-SEDF

ESTACA ESCAVADA
MECANICAMENTE, SEM
FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
30CM DE DIÂMETRO,
CONCRETO, FCK = 20 MPA,
LANÇADO POR CAMINHÃO
BETONEIRA (EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

 

 

M

 

 

194,00

 

 

37,20

 

 

7.216,80

03.01.421.02 95583

MONTAGEM DE ARMADURA
TRANSVERSAL DE ESTACAS
(MURO) DE SEÇÃO

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0
MM. AF_11/2016

 

KG

 

82,18

 

12,08

 

992,73

03.01.421.03 95576 MONTAGEM DE ARMADURA
LONGITUDINAL/TRANSVERSAL
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DE ESTACAS

(MURETA) DE SEÇÃO
CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0
MM. AF_11/2016

KG 42,12 9,08 382,44

03.01.421.04 95586

MONTAGEM DE ARMADURA
LONGITUDINAL DE ESTACAS
(MURO) DE SEÇÃO

RETANGULAR, DIÂMETRO =
10,0 MM. AF_11/2016

 

KG

 

572,72

 

8,43

 

4.828,02

       

03.01.500.00  Blocos de Fundação e Vigas
Baldrames     

       

 

 

OBRA:        SUBSTITUIÇÃO DO ALAMBRADO DE CERCAMENTO DO LOTE POR MURO E GRADIL
DO CEI 210 SANTA MARIA/DF

LOCAL:       EQ 210/310, LOTE A - RA-XIII - SANTA MARIA-DF

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN QUANT.
PREÇO

UNIT.

PREÇO

PARCIAL

03.01.501.01 96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM BLOCOS DE COROAMENTO VIGA

BALDRAME, ESPESSURA DE 5CM AF_08/2017
(PARA FUNDO DE VALAS)

 

M³

 

2,41

 

22,36

 

53,88

03.01.502.01 96540

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FÔRMA PARA BLOCO DE

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

 

 

M²

 

 

57,00

 

 

87,83

 

 

5.006,31

03.01.502.02 96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME E

 

 

M²

 

 

153,14

 

 

62,63

 

 

9.591,15
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MURETA, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

03.01.503.01 96544
ARMADURA DOS BLOCOS UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6.3 MM-FORNECIMENTO /

CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.

 

KG

 

193,81

 

11,37

 

2.203,61

03.01.503.02 96543
ARMADURA DAS VIGA BALDRAME/MURETA
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM-

FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA/COLOCAÇÃO.

 

KG

 

158,23

 

12,71

 

2.011,10

03.01.503.03 96545
ARMADURA DAS VIGA BALDRAME/MURETA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM-

FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA/COLOCAÇÃO.

 

KG

 

79,78

 

10,23

 

816,14

03.01.503.04 96546
ARMADURA DAS VIGA BALDRAME/MURETA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM

FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA/COLOCAÇÃO.

 

KG

 

420,90

 

8,96

 

3.771,26

03.01.504.01 96557-
SEDF

CONCRETAGEM DE BLOCOS, FCK 20 MPA,
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

 

M³

 

7,13

 

350,29

 

2.497,56

03.01.504.02 96557-
SEDF

CONCRETAGEM DE VIGA
BALDRAME/MURETA, FCK 20 MPA, COM USO
DE BOMBA

- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

 

M³

 

12,25

 

350,29

 

4.291,05

       

03.01.600.00  Impermeabilização (Blocos de fundações e Vigas
Baldrames)     

      

03.01.602.01 74106/1-
SEDF

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,

DUAS DEMAOS.

 

M²

 

197,05

 

9,80

 

1.931,09
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03.02.000.00  ESTRUTURA DE CONCRETO     

       

03.02.100.00  Concreto Armado     

       

03.02.110.00  Pilares     

       

03.02.111.01 92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

 

 

 

M2

 

 

 

74,40

 

 

 

60,29

 

 

 

4.485,57

03.02.112.01 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

 

 

KG

 

 

101,81

 

 

10,51

 

 

1.070,02

03.02.112.02 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

 

 

KG

 

 

338,18

 

 

7,93

 

 

2.681,76

03.02.113.01 92720-
SEDF

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA,
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO

COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO,

 

M³

 

5,21

 

347,03

 

1.808,02

       

03.02.120.00  Vigas     

03.02.121.01 96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM     
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DE FÔRMA PARA VIGA TOPO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_06/2017

 

M2

 

68,00

 

62,63

 

4.258,84

03.02.122.01 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

 

 

KG

 

 

145,00

 

 

10,51

 

 

1.523,95

03.02.123.01 92723

CONCRETAGEM DE VIGAS (TOPO) E LAJES,
FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM
ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A
20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

AF_12/2015

 

 

 

M³

 

 

 

4,76

 

 

 

348,05

 

 

 

1.656,71

       

       

  SUBTOTAL DO ITEM 03.00.000.00    68.150,62

       

04.00.000.00  ARQUITETURA E ELEMENTOS DE
URBANISMO     

       

04.01.000.00  ARQUITETURA     

       

04.01.100.00  Paredes     

04.01.105.02 87455 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM
(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E
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ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M² 294,20 58,85 17.313,67

       

04.01.500.00  Revestimentos     

04.01.510.00  Revestimentos de pisos     

04.01.511.00  Cimentados     

04.01.511.01 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (RECOMPOSIÇÃO DE
CALÇADA E = 0,06M) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

 

 

M³

 

 

10,80

 

 

440,90

 

 

4.761,72

 

 

OBRA:        SUBSTITUIÇÃO DO ALAMBRADO DE CERCAMENTO DO LOTE POR MURO E GRADIL
DO CEI 210 SANTA MARIA/DF

LOCAL:       EQ 210/310, LOTE A - RA-XIII - SANTA MARIA-DF

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN QUANT.
PREÇO

UNIT.

PREÇO

PARCIAL

       

       

       

04.01.530.00  Revestimentos de paredes e tetos     

04.01.531.02 73928/007U-
SEDF-1

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA GROSSA PENEIRADA),
ESPESSURA

0,7CM, PREPARO MECANICO

 

M²

 

729,08

 

6,61

 

4.819,21
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04.01.560.00  Pinturas     

04.01.564.01 100759

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

 

 

M²

 

 

203,17

 

 

34,91

 

 

7.092,66

04.01.569.01 88489-SEDF

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO
SELADOR E PINTURA COM VERNIZ
ACRÍLICO EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS.

 

M²

 

56,25

 

16,21

 

911,81

04.01.575.01 73445-SEDF
PINTURA TIPO CAIAÇÃO EM PAREDE
EXTERNA COM TRÊS DEMÃOS
(MURO)

M² 729,08 8,57 6.248,21

       

04.04.000.00  PAISAGISMO     

       

04.04.100.00  Equipamentos e acessórios     

04.04.103.00  Cercas     

04.04.103.01 14.002.0200-
0 - EMOP

GRADIL EM FIO SOLDADO POR
ELETROFUSÃO MALHA 50X200MM
4,8MM REVESTIDO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA EM POLIESTER NA
COR GRAFITE ESTRUTURADA COM
MONTANTE RETANGULAR 60X40MM
EM CHAPA DE AÇO

E=1,55MM. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

 

 

 

M²

 

 

 

86,94

 

 

 

106,91

 

 

 

9.294,75

04.04.103.04 02821.8.2.5U-
SEDF

PROTEÇÃO TIPO 1/2 "Y" EM TUBO DE
FERRO GALVANIZADO E 6 FIADAS DE

ARAME FARPADO PARA MUROS E
ALAMBRADOS (INCLUSIVE PINTURA)

 

M

 

165,70

 

47,80

 

7.920,46
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04.04.104.00  Portões     

04.04.104.05 08511.8.1.5U-
SEDF-4

PORTÃO em chapa metálica, eletrônico para
veículos - PVCE, com motor industrial mod

DZI, TURBO, 3/4 HP, medindo: 4,65x
2,20m, conforme projeto ARQ 01/01 e
Caderno de Especificações

 

 

UN

 

 

1,00

 

 

9.477,16

 

 

9.477,16

       

04.04.300.00  Vegetação     

04.04.304.01 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.
AF_05/2018 M² 411,35 8,10 3.331,93

       

  SUBTOTAL DO ITEM 04.00.000.00    71.171,58

       

05.00.000.00  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E
SANITÁRIAS     

       

05.06.000.00  SERVIÇOS DIVERSOS     

05.06.117.00 15158.8.2.3U-
SEDF

BUZINOTE COM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO Ø 1"(50 X 20CM) NO
MURO

UN 4,00 84,81 339,24

       

  SUBTOTAL DO ITEM 05.00.000.00    339,24

       

09.00.000.00  SERVIÇOS COMPLEMENTARES     
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09.02.000.00  LIMPEZA DE OBRAS     

09.02.100.00  Desmobilização     

09.02.300.01 72733U-
SEDF

DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE
OBRA-PEQUENAS OBRAS < 500,00M² UN 1,00 646,96 646,96

       

  SUBTOTAL DO ITEM 09.00.000.00    646,96

       

10.00.000.00  SERVIÇOS AUXILIARES E
ADMINISTRATIVOS     

       

10.01.000.00  PESSOAL     

10.01.200.00  Administração     

10.01.201.00 93565 ENGENHEIRO JUNIOR MÊS 1,00 13.416,2813.416,28

10.01.202.00 93572 ENCARREGADO GERAL MÊS 2,00 2.822,00 5.644,00

10.01.205.00 01271.8.3.1U-
SEDF-1 GUARDIÃO DE OBRAS MÊS 2,00 2.774,04 5.548,08

       

  SUBTOTAL DO ITEM 10.00.000.00    24.608,36

       

  SUBTOTAL    211.553,43

  BDI (27,62%)    58.431,05
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  TOTAL GERAL    269.984,48

FONTE : SINAPI (CAIXA), VOLARE (PINI) e Praça de Brasília/DF.

NOTA 1: Esta planilha é orientativa. "Os quantitativos apresentados nas planilhas da DIARQ/GERÊNCIA DE
ORÇAMENTO DE OBRAS/SEDF não deverão ser tomados como definitivos, haja vista que apenas subsidiam
a compreensão do conjunto de obras/serviços licitados, sendo de inteira responsabilidade da licitante
proponente o levantamento e quantificação dos materiais e serviços necessários à execução do objeto do Edital,
..." - Item II, C, 2c-Das Observações Preliminares (ESP-ARQ-00)

NOTA 2: A COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS-COORC MANTÊM EM SEUS ARQUIVOS, PARA
CONSULTAS POR PARTE DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, CÓPIAS DAS COMPOSIÇÕES DE
CUSTOS UNITÁRIOS, DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS; DAS COLETAS DE PREÇOS, QUE
DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS COM OS PRATICADOS NO MERCADO

OBS: CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS DECIMAIS PARA OS TOTAIS QUE
RESUMEM VALORES MONETÁRIOS: DESPREZAR A TERCEIRA CASA DECIMAL . EXEMPLO : R$
12,979 = R$ 12,97

Orçamentista: Geraldo Oliveira da Silva CREA: 21996/D-DF - Matrícula: 58.946-2 Digitador: Geraldo Oliveira
da Silva  CREA: 21996/D-DF   - Matrícula: 58.946-2 Autora do Projeto: Aline da Silva Lima CAU: A39152-2
- Matrícula: 209.791-5

Gerência de Orçamento de Obras: Marianna Germano Souza Santos - CREA: 27460/D-DF - Matrícula:
219.673-5 Diretoria de Arquitetura: Arqª Flávia Maria Guimarães e Guimarães - CAU: A75286-0 - Matrícula:
219.806-1

 

 

ANEXO IV AO CONVITE Nº ___/20__

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PLANILHA ESTIMATIVA Nº: 02(2020)

OBRA:     SUBSTITUIÇÃO DO ALAMBRADO DE CERCAMENTO DO LOTE POR MURO E GRADIL
DO CEI 210 SANTA MARIA/DF                

LOCAL: EQ 210/310, LOTE A - RA-XIII - SANTA MARIA-DF

ITEM SERVIÇOS VALOR MÊS 1 MÊS 2 VALOR
DO DIRED/GFAO  

  R$ PERÍODO PERÍODO ITEM (R$)   

02 SERVIÇOS
PRELIMINARES 59.517,71

100%
 

 

DECLARO A LUZ DAS
CLÁUSULAS DO

PRESENTE CONTRATO A
QUE SE REFERE
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59.517,71

A OBRA EM QUESTÃO,
QUE CONFERI E ESTOU

DE ACORDO COM ESTE
CRONOGRAMA.

59.517,71  

03 FUNDAÇÃO E
ESTRUTURA 86.973,82 60% 40%  

 

  

        

   52.184,29 34.789,53 86.973,82 EXECUTOR DO
CONTRATO  

04
ARQUITETURA E
ELEMENTOS DE
URBANISMO

90.829,17 60% 40%    

      BRASÍLIA,       /         
/              

   54.497,50 36.331,67 90.829,17   

05

 

INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS E
SANITÁRIAS

432,94

 

100%

 APROVO:

 

  

   432,94 432,94 GERÊNCIA DE FISC. E
ACOMP. DE OBRAS  

09 SERVIÇOS
COMPLEMENTARES 825,65

 

100%    

  

   825,65 825,65 DIRETORIA DA ENG. DA
EDUCAÇÃO  

10
SERVIÇOS
AUXILIARES E
ADMINISTRATIVOS

31.405,19 50% 50%    
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   15.702,60 15.702,60 31.405,19 INÍCIO:       /      /      
            TÉRMINO: / /

 TOTAIS (R$) 269.984,48 181.902,10 88.082,38 269.984,48   

 TOTAIS (%) 100,00% 67,38% 32,62% 100,00% PROCESSO
Nº:XXX.XXX.XXX/XXXX  

 TOTAIS +
ACUMULADOS (R$)  181.902,10 269.984,48 269.984,48

MODALIDADE DE
LICITAÇÃO Nº XX/XXXX
- SE - CPL.

 

 TOTAIS
ACUMULADOS (%)  67,38% 100,00%  CONTRATO Nº:XX/XXXX

- OS XX/XXXXX  

 

PRAZO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: 2(DOIS) MESES

TOTAL GERAL ESTIMADO = R$ 269.984,48 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS
E OITENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS), BDI 27,62% INCLUSO.

 

 

 

ANEXO V AO CONVITE Nº ___/20__

MODELO DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaramos, em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas na Carta-Convite nº _____/_____, que
vistoriamos as obras, objeto desta licitação, sendo do nosso inteiro conhecimento as condições e características
dos mesmos e tudo o mais necessário à execução total dos serviços.

Local e data

_________________________________

Assinatura e carimbo

(representante legal)

OBS.: emi�r em papel que iden�fique a licitante.

 

 

ANEXO VI AO CONVITE Nº 01/2020

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA

(em papel �mbrado da empresa)

 

À
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Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Convite nº __/20__

Att: Comissão Permanente de Licitação

 

A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
______________________, estabelecida no(a) _________________________, na cidade
_____________________, por seu Responsável, ____________________, com Documento de Identidade sob
o 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 particularidades 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 _______________ 20___.

 

_______________________________________

Nome / Iden�ficação

Responsável Técnico da Empresa

 

_______________________________________

Nome / Iden�ficação

Responsável Legal da Empresa

 

 

 

ANEXO VII AO CONVITE Nº __/20__

 MODELO DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

E

INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

 

À

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Convite nº __/20__

A�: Comissão Permanente de Licitação

 

Em conformidade com o estabelecido neste Edital, indicamos abaixo os técnicos que se comprometem a realizar as
obras/serviços objeto desta Licitação.
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Declaramos que tal indicação está em consonância com a Resolução nº 1.025 (30/10/2009) do CONFEA - Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, alterada pela Resolução 1.033 (05/09/2011), e que os técnicos
relacionados pertencem ao quadro de profissionais permanentes da empresa.

 

Nome do Profissional Especialidade CREA/CAU Data de registro Assinatura

     

     

     

 

(carimbo e assinatura do representante legal da empresa)

 

 

 

ANEXO VIII AO CONVITE Nº__/20__

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA

(em papel �mbrado da empresa)

 

À

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Convite nº __/20__

Att: Comissão Permanente de Licitação

 

Prezados Senhores,

(Empresa) ................................................................................................................, com sede
........................................................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob nº .............................,
neste ato representada por ..........................................................., abaixo assinado, propõe à Secretaria de Estado
de Educação, para o objeto discriminado no edital supramencionado, nas seguintes condições:

a) O preço proposto é de R$ ............................ (em algarismos e por extenso).

b) O prazo de validade da Proposta é de ........ (em algarismos e por extenso) dias corridos, contados da data de
abertura desta Licitação.

c) Declara para devidos fins estar ciente e de acordo com as todas as cláusulas e condições editalícias.

 

Atenciosamente,

(Assinatura)

 

ANEXO IX AO CONVITE Nº __/20__
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(em papel �mbrado da empresa)

 

À

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

Subsecretaria de Administração Geral

 

Referência: Convite nº __/20__

Att: Comissão Permanente de Licitação

 

 

_________________________________ (nome da empresa), CNPJ-MF n.º______________, sediada
_________________________________ (endereço completo) declara, sob as penas da lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

 

 

Brasília, DF,          de                           de 20__.

(Carimbo e assinatura)

 

 

ANEXO X AO CONVITE Nº _____/______ 

DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE MENORES

(em papel �mbrado da empresa)

 

À

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

Subsecretaria de Administração Geral

Referência: Convite nº __/20__

Att: Comissão Permanente de Licitação

 

_________________________________ (nome da empresa), CNPJ-MF n.º______________, sediada
_________________________________ (endereço completo) declara, sob as penas da lei, para os fins
requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o disposto no artigo 1°, da Lei
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho
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noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a
partir dos 14 anos.

 

Brasília, DF,          de                           de 20__.

 

(Carimbo e assinatura)

 

 

 

ANEXO XI AO CONVITE Nº__/20__

MINUTA CONTRATUAL

MODELO DE CONTRATO

 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O DISTRITO FEDERAL Nº___ / ___ - ___ , nos termos do
Padrão nº 09/2002.

 

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  convite  nº 01/2020 (fls. ______), da Proposta de fls.
______ e da Lei nº 8.666 de 21/06/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Objeto

O Contrato tem por objeto a execução  de obra de substituição do alambrado de cercamento do lote por muro e
gradil do Centro de Educação Infantil 210, situado na EQ 210/213, Lote A – RA XIII – Santa
Maria/DF consoante especifica o Edital de convite nº 01/2021 (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 indireta, sob o regime de Empreitada por preço global, segundo o disposto
nos arts. 6º e 10 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - Do Valor

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).
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CLÁUSULA SEXTA - Da Dotação Orçamentária

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

I - Unidade Orçamentária:

II - Programas de Trabalho:

III - Natureza da Despesa:

IV - Fontes de Recursos:

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

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Pagamento

7.1. Ocorrendo o adimplemento da obrigação contratual ou de sua parcela, de acordo com o Cronograma Físico-
Financeiro aprovado, a CONTRATADA protocolizará no _______________ Nota Fiscal que, após a devida atestação
eregular liquidação, será objeto de pagamento a ser processado no prazo de até 30 dias. 
7.2. As faturas com valores superiores a R$ 1.000,00 (um mil reais) deverão ser liquidadas mediante
OrdemBancária creditada em conta-corrente no Banco de Brasília S/A - BRB, conforme estabelece o Decreto
Distrital17.733/96, com as alterações do Decreto nº 18.126/97. Nos demais casos, a liquidação das faturas se dará
por meiode Ordem Bancária creditada em conta corrente indicada pela CONTRATADA. 
7.3. Por ocasião do pagamento, a contratada deverá apresentar prova de regularidade rela�va à Seguridade
Social(INSS), ao Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço (FGTS), para com a Secretaria da Receita Federal e para
com aFazenda do Distrito Federal, em plena validade. 
7.4. O pagamento da primeira nota fiscal ou fatura ficará condicionado à apresentação da seguinte documentação,
além daquela prevista no item 7.3: 
a) licenciamento da obra; 
b) matrícula da obra ou serviço no INSS; 
c) relação de empregados – RE; 
d) guias de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e tributários; 
e) A.R.T (Anotação do Responsável Técnico) – CREA/DF da obra ou serviço. 
7.5. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a
mesma ficará pendente e o pagamento será sustado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras
necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para o CONTRATANTE. 
7.6. Caso não seja cumprido o prazo es�pulado no item 7.1, ressalvadas as hipóteses previstas nos itens 7.3,7.4,
7.5 e 7.8, o Contratante pagará à Contratada atualização financeira de acordo com a variação do INPC,
proporcionalmente aos dias de atraso. 
7.7. O mesmo índice será u�lizado para cálculo de descontos, no caso de eventuais antecipações de pagamentos. 
09/02/2021 Decreto 28360 de 17/10/2007 
www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/56049/Decreto_28360_17_10_2007.html 7/18 
7.8. A liberação da úl�ma fatura somente será efetuada após o recebimento defini�vo da obra e/ ou serviço, a
apresentação da guia de quitação das taxas de energia elétrica e água, se for o caso, e a comprovação de
regularidade fiscal da empresa junto a SEF/DF e rela�va aos encargos sociais.

 

CLÁUSULA OITAVA - Do Prazo de Vigência

8.1 - o prazo de vigência do contrato deverá ser de 210 (duzentos e dez) dias corridos

8.2 - O prazo de a execução da obra é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da expedição da Ordem
de Serviço pela Diretoria de Engenharia/Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional.

8.3 - O prazo para início das  obras e serviços será de até ____ dias corridos, contados da data de recebimento
da respectiva Ordem de Serviço.
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8.4 - As obras serão recebidas provisoriamente mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes no prazo
de ___ dias úteis da comunicação escrita da Contratada. Quando do recebimento provisório, obrigatoriamente
deverá estar concluída a execução do objeto contratual .

8.5 - As obras/serviços serão recebidos definitivamente pela _________ mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de ___ do recebimento provisório, suficientes para vistoria que
comprove a adequação das obras aos termos do contrato.

8.6 – A Contratada ficará obrigada a conservação e remessa à contratante das tabelas de composição de custos
unitários dos itens constantes das planilhas orçamentárias e de memória de cálculos quantitativos.

8.7. A periodicidade anual de que trata o item anterior será contada a partir da data limite do orçamento
(Planilha Estimativa de Custo desta Secretaria), com fulcro no § 1º, art. 3º da Lei nº 10.192/2001

8.7.1 A variação de preços para efeito de reajuste anual será medida pelo Índice Nacional da Construção Civil –
INCC publicado pela Fundação Getúlio Vargas;

8.7.2. O marco inicial para contagem da periodicidade de um ano, para efeito de reajuste será a data da
apresentação da proposta.

8.8 - Quando o período de 01 (um) ano for ultrapassado por desídia da contratada, esta não terá direito à
reajustamento tampouco ao realinhamento de preços, e ainda, quando a justificativa apresentada não for aceita
pela Administração, tal fato ensejará a rescisão unilateral do contrato por inadimplemento contratual.

8.9- A Contratação poderá ter seus prazos de execução ou conclusão prorrogados, na ocorrência de qualquer
dos motivos dispostos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8666/93, desde que justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente (§2º, art.57, Lei 8.666/93).

CLÁUSULA NONA - Das garantias

9.1 - A garantia para a execução da obra será de 5% (cinco por cento)  do valor do contrato, conforme previsão
constante do Edital, devendo ser prestada, à escolha do contratado, mediante caução em dinheiro ou títulos de
dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária, cujo valor será atualizado nas condições contratualmente
previstas, na forma do art. 56 da Lei 8.666/93.

9.2 - A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e segurança do trabalho, compreendido, também, o
material empregado.

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 Os deveres  e obrigações da Contratante estão elencados no Caderno de Especificações que determina os
materiais e técnicas a serem empregadas na execução da obra e estabelece as diretrizes gerais para a execução
da obra de substituição do alambrado de cercamento do lote por muro e gradil do Centro de Educação Infantil
210, situado na EQ 210/213, Lote A – RA XIII – Santa Maria/DF

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

11.1 - A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

I - até o quinto dia útil do mês subseqüente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários,
resultantes da execução do Contrato;

II - comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

11.2 - Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de
serviço.
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11.3 - A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

11.4 - A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.5 - A contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.

11.6 - A inadimplência da contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não
transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis
(art. 71, caput, e art.71, § 1º);

11.7 - Os empregados da contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE.

11.9. Os demais deveres e obrigações da Contratada estão elencados no Caderno de Especificações que
determina os materiais e técnicas a serem empregadas na execução da obra e estabelece as diretrizes gerais para
a execução da obra de construção. 

11.10 - Fica expressamente proibido o uso de mão de obra infantil, conforme preceitua a Lei Distrital nº
5.061/2013, sob pena de rescisão do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

11.11 - Com intuito de propiciar o bem-estar da cole�vidade e do indivíduo, garan�r a função social da propriedade
e a sustentabilidade do meio ambiente natural e antrópico a empresa contratada fica obrigada ao cumprimento
das normas estabelecidas na Lei-DF 6.138/2018.

11.12 - A empresa que não comprovar mensalmente, junto ao gestor responsável pelo repasse de recurso público, a
regularidade no atendimento às suas obrigações de natureza fiscal, trabalhista e providenciaria, estará sujeita a
abertura de processo administra�vo para rescisão unilateral do contrato por parte da Administração pública, com
amparo legal da Lei-DF nº 5.087/2013.

11.13. A contratada cederá os direitos autorais e patrimoniais concernentes ao objeto da licitação, mediante
cláusula específica inserida no contrato na forma estabelecida no ar�go 111 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Alteração Contratual

12.1 - Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo
no art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente justificada, vedada a modificação do objeto.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das Penalidades

13.1 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente projeto básico, serão aplicadas as
penalidades estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº. 103 de
31 de maio de 2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis
Federais Lei n.º 8.666/93 e alterações introduzidas pelos Decretos nº 26.993/2006 e 27.069/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Rescisão Amigável

O Contrato poderá ser reincidido, de comum acordo, devendo a rescisão ser reduzida a termo desde que haja
conveniência para a Administração, bem como ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, nos termos do art. 79, II c/c § 1º da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Da Rescisão

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo,
na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às
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conseqüências determinadas pelo art. 80 desse diploma lega, 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
Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a
rescisão unilateral do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Do Executor

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 Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal, na Imprensa Oficial,bem como registro do Instrumento no Órgão Público
interessado na contratação, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS disposições finais

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

19.2 –  Nos termos da Lei distrital n. 5.448/2015, na prestação de serviços objeto do contrato oriundo desta
licitação, fica vedada a utilização de conteúdo:

19.2.1 – discriminatório contra a mulher;

19.2.2 – que incentive a violência contra a mulher;

19.2.3 – que exponha a mulher a constrangimento;

19.2.4 – homofóbico;

19.2.5 – que represente qualquer tipo de discriminação.

19.3 – Está vedado o NEPOTISMO na esfera do Poder Executivo do Distrito Federal conforme Decreto
Distrital nº 32.751/2011:

19.3.1 Conforme estabelece o Decreto Distrital nº 32.751/2011, que trata da vedação do  NEPOTISMO  na
esfera do Poder Executivo do Distrito Federal não poderão participar participação de 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, de: (Artigo alterado pelo(a)
Decreto 37843 de 13/12/2016)

I – agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade responsável
pela realização da seleção ou licitação promovida pelo órgão ou entidade da administração pública distrital;
ou (Inciso alterado pelo(a) Decreto 37843 de 13/12/2016);

II - agente público cuja posição no órgão ou entidade da administração pública distrital seja hierarquicamente
superior ao chefe da unidade responsável pela realização da seleção ou licitação. (Inciso alterado pelo(a)
Decreto 37843 de 13/12/2016).

19.4. A contratação prevista neste edital deve observar os critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos
na Lei-DF 4.770/2012.

http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/dafaadb15ff3452f82afc4390b5ee432/exec_dec_37843_2016.html#capXI_art89
http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/dafaadb15ff3452f82afc4390b5ee432/exec_dec_37843_2016.html#capXI_art89
http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/dafaadb15ff3452f82afc4390b5ee432/exec_dec_37843_2016.html#capXI_art89
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19.5. As empresas que prestam serviços aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional e aos
órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal ficam obrigadas a comprovar mensalmente, junto ao gestor
responsável pelo repasse de recurso público, a regularidade no atendimento às suas obrigações de natureza
fiscal, trabalhista e previdenciária relativas a seus empregados.

19.6. Fica obrigado a empresa o oferecimento, diretamente ou por meio de convênios com ins�tuições públicas ou
privadas, curso de alfabe�zação ou complementação do ensino fundamental até o quinto ano aos empregados
contratados, nos termos da Lei-DF 5.847/2017.

19.6.1 A obrigação de que trata o item 19.6 fica adstrita as empresas que tiverem mais de 20 funcionários
contratados, em virtude de licitação realizada para execução de serviços e obras públicas no âmbito do Distrito
Federal.

19.7. Deve ser reservado o percentual de 2% de vagas de trabalho nas licitações de serviços e obras públicas
distritais, a ser destinado a pessoas em situação de rua, excetuando-se as empresas mencionadas na Lei federal
nº 7.102, de 20 de junho de 1983.

19.8. Fica obrigado a publicação das súmulas dos contratos celebrados pelos órgãos ou pelas entidades da
Administração Pública do Distrito Federal com particulares, na forma da Lei-DF 5.575/2015

CLÁUSULA VIGÉSIMA  - Do Foro

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

Brasília, _____ de ___________ de 20__

Pelo Distrito Federal:

Pela Contratada:

 

 

ANEXO XII AO CONVITE Nº __/20__

PENALIDADES

DECRETO Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006

DODF DE 31.05.2006

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

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

CAPÍTULO I

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO I

Disposições Preliminares
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Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento das normas
de licitação e/ou de contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de 1993, e no art. 7o da Lei Federal no 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. ‘ALTERADO – Decreto nº 26.993, de 12 de julho de 2006.

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, de 21 de junho de 1993, nos termos do disposto no § 1° do art. 2° da Lei Distrital n° 2.340, de
12 de abril de 1999.

SEÇÃO II

Das Espécies de Sanções Administrativas

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

I - advertência;

II - multa;

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

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

b) para os licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei n. 8.666, de 1993, a penalidade será
aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

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

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

SUBSEÇÃO I

Da Advertência

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

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

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de
execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.
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ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

SUBSEÇÃO II

Da Multa

Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado, pelo ordenador de despesas do órgão
contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes
percentuais:

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços,
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, 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 valor correspondente à parte inadimplente, em
caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

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

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

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

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

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

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

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado
pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

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

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

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

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
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§ 5º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da
falta cometida, consoante o previsto no Parágrafo único do art. 2º e observado o princípio da proporcionalidade.

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

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

SUBSEÇÃO III

Da Suspensão

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

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

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

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, quando a
licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax
ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva;

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

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

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

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

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

c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar o pagamento.

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

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

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

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

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

SUBSEÇÃO IV
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Da Declaração de Inidoneidade

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

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

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

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

§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

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

SUBSEÇÃO IV

Da Declaração de Inidoneidade

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

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

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

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

CAPÍTULO II

DAS DEMAIS PENALIDADES

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

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

II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto REVOGADO - Decreto n° 26.993 de 12 de
julho de 2006

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

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

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

CAPÍTULO III

DO DIREITO DE DEFESA

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

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

§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

§ 3° Os prazos referidos neste artigo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.

INSERIDO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

§ 4° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação
da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal, devendo constar:

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

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada;

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

RENUMERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

§ 5° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade
competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sítio www.fazenda.df.gov.br,
inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e
Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal - e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de
contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal.

RENUMERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

§ 6o Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com
fundamento nos arts. 3º e 4º deste decreto, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma
do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993.

RENUMERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

CAPÍTULO IV

DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS
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Art. 10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

Parágrafo único. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.

CAPÍTULO V

DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS

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

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Art. 13. As sanções previstas nos arts. 3º, 4º e 5º deste Decreto serão aplicadas pelo ordenador de despesas do
órgão contratante, inclusive nos casos em que o descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de
Registro de Preços.

INSERIDO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RENUMERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.

RENUMERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006

Brasília, 30 de maio de 2006.

118º da República e 47º de Brasília

MARIA DE LOURDES ABADIA

 

 

ANEXO XIII AO CONVITE Nº __/20__

PARTES SIGNATÁRIAS

 

 

PARTE I

DENOMINAÇÃO:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
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NATUREZA JURÍDICA:

Entidade Integrante da Administração Direta do DF, Sec. Educação, Lei 4.545 de 10.12.64

SEDE E
FORO ENDEREÇO TELEFONEFAX CEP CGC

Brasília-DF SBN quadra 2 bloco C 3901-2300 3901-
2299 70.850-080 00.394.676/0001-

07

REPRESENTANTE LEGAL

 

Ato ou Doc. que confere a Representatividade

 

FUNÇÃO/CARGO

 

NACIONALIDADE

 

ESTADO CIVIL

 

PROFISSÃO

 

CPF

 

CARTEIRA DE IDENTIDADE

 

         

 

PARTE II

DENOMINAÇÃO:

 

NATUREZA JURÍDICA:

 

SEDE E FORO

 
CGC ENDEREÇO

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

 

CARGO

 

NACIONALIDADE

 

ESTADO CIVIL

 

PROFISSÃO

 

CART. DE IDENT.

 

CPF
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Documento que confere a
Representatividade

 

RESIDÊNCIA

TELEFONE

 
FAX CEP

      

 

 

 

 

ANEXO XIV AO CONVITE Nº __/20__

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: Convite nº __/20__

Att: Comissão Permanente de Licitação

 

_________________________________ (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 2020.

 

___________________________________________________

 

 

ANEXO XV AO CONVITE Nº __/20__

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 20__.

 

_________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL
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