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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Licitações
EDITAL
LICITAÇÃO ELETRÔNICA - P.E.Nº 26/2021 - PROCESSO Nº 00080-00168523/2019-82

OS ITENS DE 1 A 12 E DE 15 A 50 SÃO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E O ITEM 14 É COTA
RESERVADA DESTINADO Á MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

SENHORES LICITANTES:
ATENTAR-SE À NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES RELACIONADOS NESTE EDITAL NO
CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA COMPRASNET, NO PRAZO MÁXIMO, ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES.

UASG 450432 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- GDF
PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2021 – SEE/DF
TIPO: menor preço por item
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO.
VALOR ESTIMADO: R$ 381.524,69 (trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos)
ELEMENTO DE DESPESA: Itens 1 ao 14, 16 ao 30, 34 ao 38, 40 ao 45 e 50 código: 44.90.52.08; item 15 código 44.90.30-36; itens
31 ao 33, 39 e 46 ao 49 código 33.90.30.36.
PROCESSO Nº: 00080-00168523/2019-82
INTERESSADO: Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia
OBJETO: Aquisição regular de equipamentos de enfermagem para atender às necessidades de aparelhamento dos laboratórios do
Curso Técnico em Enfermagem das Escolas Técnicas de Brazlândia e do Guará, da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal,
conforme especiﬁcações e quan ta vos constantes no Anexo I do Edital.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ ANTES DÁS: 09:00 horas do dia 15/09/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS ÀS: 09:00 horas do dia 15/09/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS ÀS: 09:00 horas do dia 15/09/2021.

O Distrito Federal, representado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, sediada no SBN Quadra 02
Bloco C - Edi cio Phenícia - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 - DF, em Brasília/DF, torna público, para conhecimento dos
interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do po MENOR PREÇO, para eventual aquisição do
objeto especiﬁcado no Anexo I deste Edital.
O presente certame será regido pela(s) Lei(s) nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, recepcionado no DF pelo
Decreto distrital nº 40.205/2019, pela(s)Lei(s) do DF nº 4.611/2011 e 6.112/2018 (obrigatoriedade da implantação do Programa de
Integridade nas empresas que contratarem com o DF), pela Lei Complementar nº 123/2006, pelos Decretos distritais nº
36.520/2015, 35.592/2014 e 26.851/2006 e alterações posteriores, pelo Parecer Referencial nº 10/2020- PGCONS/PGDF que
aprova a presente minuta e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, além das demais normas per nentes, observadas as
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condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos.
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação pela INTERNET,
mediante condições de segurança, u lizando-se, para tanto, os recursos da criptograﬁa e auten cação em todas as suas fases.
Os trabalhos serão conduzidos servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para a página eletrônica www.comprasgovernamentais.gov.br, que terá, dentre outras, as seguintes
atribuições: receber, examinar e decidir as impugnações e pedidos de esclarecimento ao Edital, apoiado pelo setor responsável
pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; veriﬁcar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos
no instrumento convocatório; dirigir a etapa de lances; veriﬁcar e julgar as condições de habilitação; sanear erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica; receber, examinar e decidir os recursos,
encaminhando à autoridade competente quando man ver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando
não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade
superior e propor a homologação.
O Edital estará disponível no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.
1.

DO OBJETO

1.1.
Aquisição regular de equipamentos de enfermagem para atender às necessidades de aparelhamento dos
laboratórios do Curso Técnico em Enfermagem das Escolas Técnicas de Brazlândia e do Guará, da Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal, conforme especiﬁcações e quan ta vos constantes no Anexo I do Edital.
1.2.
A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a
par cipação em quantos itens forem de seu interesse.
1.3.
Para efeito de aceitabilidade e julgamento de proposta, as especiﬁcações con das no Edital e seus anexos
prevalecerão sobre todas e quaisquer outras encontradas no sistema Comprasnet e publicações diversas.
2.

DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1.
O valor es mado da licitação é de R$ 381.524,69 (trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e vinte e quatro
reais e sessenta e nove centavos), conforme anexo I do Termo de Referência que segue como Anexo I ao Edital.
2.2.
As despesas decorrentes da(s) futura(s) contratação(ões) do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos
consignados no orçamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF; Programa de
Trabalho: 12.363.6221.2391.0001, Fonte: 100 Natureza da despesa 3.3.90.30 R$ 3.517,84 e Fonte: 103 Natureza da despesa
4.4.90.52 R$ 378.006,85.
3.

DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL

3.1.
Os documentos que integram o Edital serão disponibilizados no portal Comprasgovernamentais
(www.comprasgovernamentais.gov.br) e na página da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, podendo
igualmente ser ob dos diretamente na Diretoria de Licitações desta Secretaria, no endereço: SBN Quadra 02 Bloco C - Edi cio
Phenícia - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020, de segunda a sexta das 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 18h00, mediante
requerimento da Licitante interessada ao setor, assinada pelo seu representante legal, devendo fornecer CD/DVD ou levar pendrive lacrado.
4.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1.
A impugnação ao presente Edital e seus anexos deverá ser dirigida ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à
data ﬁxada para a abertura da sessão pública, mediante pe ção a ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, através do
e-mail: dilicsedf@gmail.com.
4.1.1.
A
impugnação
deve
estar
devidamente
iden ﬁcada
(CNPJ,
razão
social,
nome
do
representantelegalecomprovaçãodepoderespararepresentaraimpugnante,se pessoa jurídica, e nome completo e CPF, se
pessoa sica).
4.1.2.
Apresentada a impugnação, caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação.
4.1.3.
A impugnação não possui efeito suspensivo, podendo ser concedido o efeito suspensivo por ato do Pregoeiro,
devidamente mo vado nos autos do processo.
4.1.4.
certame.

Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será deﬁnida e publicada nova data para realização do

4.1.5.
A impugnação feita tempes vamente pela Licitante não a impedirá de par cipar do processo licitatório até o
trânsito em julgado da decisão a ela per nente, devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA, até a data e hora marcadas
para a abertura da sessão.
4.2.
Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus anexos deverão ser envidados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias
úteis anteriores à data ﬁxada para abertura da sessão pública, mediante pe ção a ser enviada exclusivamente por meio eletrônico,
através do e-mail dilicsedf@gmail.com.
4.2.1.

Os pedidos de esclarecimentos deverão estar devidamente iden ﬁcados (CNPJ, razão social, nome do
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representante legal e comprovação de poderes para representar a pe cionante, se pessoa jurídica, e nome completo e CPF, se
pessoa sica).
4.2.2.
Apresentado pedido de esclarecimento, o Pregoeiro, auxiliado pela unidade requisitante, decidirá sobre a
pe ção, no prazo de até 2 (dois) dias úteis.
4.2.3.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os par cipantes e a
Administração.
4.3.
As impugnações e esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro diretamente aos pe cionantes e serão divulgados
a todos os interessados através do site Comprasgovernamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br no link correspondente a
este Edital), antes da abertura da sessão, ﬁcando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações
prestadas.
4.4.
As impugnações e pedidos de esclarecimento entregues após às 18h00min do úl mo dia ú l de prazo serão
consideradas intempes vas (VIDE PRAZO CONSIGNADO NA CAPA DO EDITAL).
4.5.
Modiﬁcações no Edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação u lizado para divulgação do texto
original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inques onavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas, resguardado o tratamento isonômico aos Licitantes.
5.

DO CREDENCIAMENTO

5.1.
O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de iden ﬁcação e de senha, pessoal e intransferível, para
acesso ao sistema Comprasnet, provido pela Secretaria de Logís ca e Tecnologia da Informação - SLT-ME, por meio do sí o
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.1.1.
Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de iden ﬁcação e senha
pessoal, ob das junto a SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber
instruções detalhadas para sua correta u lização.
5.1.2.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão
eletrônico.
5.1.3.
O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal – SEE/DF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
5.1.4.
A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para
imediato bloqueio de acesso.
5.1.5.
Nenhuma pessoa sica ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de
uma Licitante.
6.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

6.2.
Só poderão par cipar deste Pregão as empresas qualiﬁcadas como MEs/ EPPs interessadas do ramo de a vidade do
objeto desta licitação que comprovem sua qualiﬁcação, na forma indicada neste Edital:
6.2.1.
Que estejam devidamente credenciadas no sistema Comprasnet,
www.comprasgovernamentais.gov.br, munidas de chave de iden ﬁcação e de senha;

no

endereço

eletrônico

6.2.2.
Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF, nos termos do § 1º,
art. 1º do Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001, publicado no D.O.U. de 10 de janeiro de 2001 e art. 4º do Decreto
Distrital nº 23.546/2003; ou
6.2.3.
Que não estejam cadastradas no SICAF ou que es verem com seus cadastramentos vencidos, desde que
atendidas as exigências do item 8, deste Edital.
6.3.
NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAÇÃO OU PARTICIPAR DO CONTRATO DELA
DECORRENTE:
6.3.1.

Servidor público, a vo ou ina vo, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF;

6.3.2.

O autor do termo de referência, do projeto básico ou execu vo, pessoa sica ou jurídica;

6.3.3.

As empresas:
6.3.3.1.
Declaradas inidôneas por órgão ou en dade da Administração Pública direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal;
6.3.3.2.
Suspensas de par cipar de licitação e impedidas de contratar com a Administração do Distrito Federal,
durante o prazo da sanção aplicada;
6.3.3.3.

Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;

6.3.3.4.
Que se encontrem em processo de dissolução, liquidação, recuperação judicial, recuperação extrajudicial,
falência, fusão, cisão ou incorporação;
a)

Só será permi da a par cipação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se comprovada,
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respec vamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo juízo competente e apresentada
cer dão emi da pelo juízo da recuperação, que ateste a ap dão econômica e ﬁnanceira para o certame.
6.3.3.5.

Submissas a concurso de credores;

6.3.3.6.
Que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administra va disponível no Portal do CNJ;
6.3.3.7.

Que conste da relação de inidôneos disponibilizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU);

6.3.3.8.

Cujo estatuto ou contrato social não incluam o objeto deste Edital;

6.3.3.9.
Cons tuídas com o mesmo objeto e por qualquer um dos sócios e/ou administradores de empresas
declaradas inidôneas, após a aplicação dessa sanção e no prazo de sua vigência, observando o contraditório e a ampla
defesa a todos os interessados;
6.3.3.10.
Isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de referência, ou do projeto básico
ou execu vo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou sub contratado;
6.3.3.11.
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 terceiro grau, de:
a)
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;
b)
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;
IA vedação 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.
II -

As vedações deste item estendem-se às relações homo-afe vas.

6.4.
A par cipação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e
condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a
responsabilidade pela ﬁdelidade e legi midade das informações e dos documentos a presentados em qualquer fase do processo.
6.5.

As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão par cipar do certame para o(s) mesmo(s) item(ns).

6.6.
Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), ao CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade administra va), ao
TCU (sistema de inabilitados e inidôneos) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de
eventuais registros impedi vos de par cipar de licitações ou de celebrar Contratos com a Administração Pública.
6.7.
Não poderá se beneﬁciar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, incluído o
regime de que trata o art. 12 da citada Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica ( parágrafo único do art. 2º
da Lei nº4.611/2011):
6.7.1.

De cujo capital par cipe outra pessoa jurídica;

6.7.2.

Que seja ﬁlial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

6.7.3.
De cujo capital par cipe pessoa sica que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que
receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
6.7.4.
Cujo tular ou sócio par cipe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneﬁciada
pela Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do
art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
6.7.5.
Cujo sócio ou tular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com ﬁns lucra vos, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº123/2006;
6.7.6.
jurídica;

Cons tuída sob a forma de coopera vas, salvo as de consumo; Que par cipe do capital de outra pessoa

6.7.7.
Que exerça a vidade de banco comercial, de inves mentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de
sociedade de crédito, ﬁnanciamento e inves mento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de tulos,
valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercan l, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;
6.7.8.
Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que
tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
6.7.9.
7.

Cons tuída sob a forma de sociedade por ações.
DA COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS
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7.1.
Haverá cota reservada para as en dades preferenciais, tendo em vista que o objeto é de natureza divisível, na
forma do art. 48, III da Lei Complementar nº 123/2006; no art. 26 da Lei distrital nº 4.611/2011 e no art. 2º, III, do Decreto
distrital nº 35.592/2014. (item 14).
7.1.1.
A aplicação da cota reservada não poderá ensejar na contratação por preço superior ao valor es mado
estabelecido no Edital, conforme § 3º do art. 26 da Lei distrital nº 4.611/2011 e § 3º do art. 8º do Decreto distrital
nº35.592/2014.
7.1.2.
Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal
ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pra quem o preço do primeiro colocado, conforme §
4º do art. 26 da Lei distrital nº 4.611/2011 e § 4º do art. 8º do Decreto distrital nº35.592/2014.
7.2.
Os itens 1 ,2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 serão des nados para as exclusivamente a en dades
preferenciais.
7.3.
Será inabilitada a empresa que não es ver na condição de en dade preferencial e oferecer proposta para a
cota reservada em relação a essa condição, conforme § 5º do art. 26 da Lei distrital nº 4.611/2011 e § 5º do art. 8º do Decreto
distrital nº 35.592/2014.
8.

DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.
Após a divulgação do Edital os Licitantes deverão encaminhar a PROPOSTA INICIAL, os DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO e as DECLARAÇÕES constantes nos anexos III e IV deste Edital, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, consignando o valor global, bem como a descrição do objeto ofertado.
8.1.1.
As propostas e os documentos de habilitação serão recebidos exclusivamente por meio do sistema eletrônico
Comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br), até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública, quando,
então, encerrar-se-á automa camente a fase de recebimento de propostas e de documentos.
8.1.2.
No momento do envio da proposta e dos documentos de habilitação o Licitante deverá declarar por meio do
sistema eletrônico em campo especíﬁco:
IQue cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do Edital;
II De que até a presente data inexistem fatos impedi vos para a habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
III Para ﬁns do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a par r de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos
termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Cons tuição Federal;
IV Que não possui, em sua cadeia produ va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado
o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III, do art. 5° da Cons tuição Federal;
VQue a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é
estabelecido na Instrução Norma va nº 2, de 16 de setembro de 2009, da SLTI/ME;
VI Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, bem como de que está
apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar, no caso das
Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte –EPP;
8.1.2.1.
A assinalação do campo “não” na Declaração do inciso VI, do item 8.1.2 apenas produzirá o efeito de a
Licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja
qualiﬁcada como microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.1.2.2.
habilitação.

As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão conferidas pelo Pregoeiro na fase de

8.1.2.3.
Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa Licitante responderá administra vamente na forma
do Decreto Distrital nº 26.851/2006.
8.1.3.
O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assis ndo o direito de pleitear
qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8.1.4.
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na página eletrônica www.comprasgovernamentais.gov.br.
9.

DAS CONDIÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

9.1.
O Licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oﬁcial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
a)

Valor unitário e total para cada item ou grupo de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;
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Marca, modelo e fabricante de cada item ofertado;

c)
Descrição detalhada do objeto indicando, no que for aplicável, o prazo de validade ou de garan a, número do
registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
9.1.1.
Caso haja divergência entre a especiﬁcação constante no sistema Comprasnet e no Termo de Referência,
prevalecerá este úl mo.
9.1.2.

Todas as especiﬁcações do objeto con das na proposta vinculam a Contratada.

9.1.3.
Os quan ta vos previstos no orçamento es mado pela Administração não poderão ser alterados pelo
proponente.
9.1.4.
O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico,
assumindo como ﬁrmes e verdadeiras sua proposta e lances.
9.2.

A par cipação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha priva va do Licitante.

9.3.
Ao cadastrar sua proposta no sí o do sistema Comprasnet o Licitante deverá fazer a descrição detalhada do
objeto. Para o detalhamento deverá ser u lizado o campo “Descrição detalhada do objeto ofertado”. Não serão aceitas
descrições da proposta do po “conforme Edital”.
9.4.
A Licitante que registrar no campo “Descrição detalhada do objeto ofertado” qualquer informação que venha
a iden ﬁcar sua razão social ou nome fantasia terá sua proposta desclassiﬁcada antes da disputa de lances.
9.5.
A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será interpretada
como não existente ou já incluída no preço, não podendo o Licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.
10.

DA CONDUÇÃO DO CERTAME

10.1.
Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, apoiado pela Equipe de Apoio e por setores técnicos, mediante a
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.
10.2.
A operacionalidade do sistema Comprasnet é de responsabilidade da SLTI/ME, junto a qual as Licitantes deverão
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instruções detalhadas para sua correta u lização.
10.3.
A par cipação na licitação na forma eletrônica dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da PROPOSTA e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital.
10.4.
Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ﬁcando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emi das pelo Sistema,
Pregoeiro ou de sua desconexão.
10.5.
Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível
aos Licitantes, os lances con nuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
10.6.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persis r por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos
par cipantes, no sí o eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.
10.7.
No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua
conexão ao sistema.
10.8.
A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no
preâmbulo deste Edital, no sí o eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.
10.9.
Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca
de mensagens, via chat, em campo próprio do sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro po de contato, como meio
telefônico ou e- mail;
10.10.
O Pregoeiro veriﬁcará as propostas apresentadas e desclassiﬁcará, mo vadamente, aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
10.11.

Somente os Licitantes com propostas cadastradas par ciparão da fase de lances.

11.

DA ABERTURA DAS PROPOSTAS, DA FORMULAÇÃO DE LANCES E DO DESEMPATE

11.1.
A abertura da licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados
neste Edital.
11.2.
Aberta a sessão pública, o Pregoeiro veriﬁcará as propostas apresentadas, desclassiﬁcando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não
apresentem as especiﬁcações e exigências mínimas constantes no Termo de Referência (Anexo I ao Edital).
11.3.
A desclassiﬁcação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os par cipantes.
11.4.

A não desclassiﬁcação da proposta não impede o seu julgamento deﬁni vo em sen do contrário, levado a efeito na
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fase de aceitação.
11.5.
compe

va.

11.6.

O sistema ordenará automa camente as propostas classiﬁcadas, sendo que somente estas par ciparão da fase
Considerando a quan dade de itens, o modo de disputa será o ABERTO e FECHADO.

11.6.1.

No modo de disputa ABERTO e FECHADO, a primeira etapa, ABERTA, terá duração de 15 (quinze) minutos.

11.6.2.
Iniciada a etapa compe va, os Licitantes classiﬁcados poderão encaminhar lances públicos, sucessivos e
com preços decrescentes, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário
e (valor OU percentual de desconto) consignados no registro de cada lance.
11.6.3.

Será permi da aos Licitantes a apresentação de lances intermediários durante a etapa aberta.

11.6.3.1.
São considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, mas inferiores ao
úl mo lance dado pelo próprio Licitante, quando adotado o julgamento pelo critério de menor preço.
11.6.4.
dos lances.

Findo o prazo de 15 minutos, o sistema eletrônico Comprasnet encaminhará o aviso de fechamento iminente

11.6.5.
de lances.

O tempo aleatório encerrar-se-á em até dez minutos, ﬁndo o qual será automa camente encerrada a recepção

11.6.6.
Encerrado o tempo aleatório, o sistema Comprasnet abrirá a oportunidade para que o autor da proposta
de menor preço e os autores das ofertas subsequentes, dentro da margem de 10%, possam ofertar um lance ﬁnal e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
11.6.7.
Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições dentro da margem de 10%, os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classiﬁcação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance ﬁnal e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
11.6.8.
Encerrado o prazo estabelecido para a formulação da proposta ﬁnal fechada, o sistema ordenará os lances
em ordem de vantajosidade em relação ao menor preço.
11.6.9.
Na ausência de lance ﬁnal e fechado classiﬁcado na forma dos subitens 11.6.6. e 11.6.7. haverá o reinício da
etapa fechada para que os demais Licitantes, até o máximo de três, na ordem de classiﬁcação, possam ofertar um lance ﬁnal e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
11.6.10.
Encerrada a etapa fechada reiniciada na forma do subitem 11.6.9 o sistema ordenará os lances em ordem de
vantajosidade, na forma do subitem 11.6.8.
11.6.11.
Na hipótese de não haver Licitante classiﬁcado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para
habilitação, o Pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante jus ﬁca va, admi r o reinício da etapa fechada, na
forma do subitem 11.6.6.
11.7.
Encerrada a fase compe va, se o melhor lance não ver sido ofertado por empresa qualiﬁcada como ME/EPP,
o sistema selecionará todas as MEs / EPPs que se encontrem em situação de empate ﬁcto, observada a ordem de
classiﬁcação, para a convocação para o desempate.
11.7.1.
Na forma da Lei Distrital nº 4.611/2011 e do Decreto Distrital nº 35.592/2014 (art. 4º, §3º), consideram-se
empatadas as propostas de MEs/EPPs com valor igual ou até 5% superior à de menor preço.
11.7.2.

Constatada a existência de empate ﬁcto, proceder-se-á a seguinte fase de desempate:

11.7.2.1.
O sistema convocará a ME/EPP para, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema,
encaminhar uma úl ma oferta obrigatoriamente mais vantajosa que a proposta da primeira colocada.
11.7.2.2.
Caso a ME/EPP não ofereça proposta mais vantajosa, o sistema convocará os Licitantes ME/EPP
remanescentes que porventura se encontrem dentro da margem de preferência, seguindo-se a ordem de classiﬁcação,
para o exercício do mesmo direito.
11.7.2.3.
Na hipótese de não oferta de lance que desempate o procedimento licitatório, permanecerá a ordem de
classiﬁcação anteriormente determinada.
11.7.3.

O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento do Licitante como ME/EPP.

11.7.4.
Após o desempate de que tratam os subitens 11.7.2.1. e 11.7.2.3., caso persista o empate entre duas ou mais
propostas, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens:
11.7.4.1.

Produzidos no País;

11.7.4.2.

Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

11.7.4.3.
País;

Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no

11.7.4.4.
Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deﬁciência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.
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11.7.5.
Os critérios de desempate previstos nos subitens 11.7.4.1 a 11.7.4.4 serão aplicados caso não haja envio de
lances após o início da fase compe va.
11.7.6.
Na hipótese de persis r o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema Comprasnet dentre as
propostas empatadas.
12.

DA NEGOCIAÇÃO DIRETA

12.1.
Após o encerramento da fase compe va, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contra proposta ao
Licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja ob da melhor proposta, observado o critério de julgamento.
12.2.

É vedada a negociação com condições diferentes das previstas neste Edital.

12.3.

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

13.

DO JULGAMENTO DA PROPOSTAVENCEDORA

13.1.
Encerrada a etapa compe va e depois da veriﬁcação de possível empate, o Pregoeiro examinará a(s) proposta(s)
classiﬁcada(s) em primeiro lugar quanto ao preço e quanto ao atendimento das especiﬁcações.
13.2.
O(s) Licitante(s) classiﬁcado(s) em primeiro lugar, após a negociação, deverá(ão) enviar no prazo 2 (duas) horas a
contar da requisição do Pregoeiro via chat, a(s) Proposta(s) de Preços devidamente atualizada(s), em conformidade com o valor
negociado ou o úl mo lance ofertado.
13.3.
A proposta ajustada será recebida exclusivamente por meio do sistema Comprasnet (opção “Enviar Anexo”),
respeitado o limite do sistema eletrônico, podendo ser incluídos quantos arquivos forem necessários.
13.3.1.

A(s) proposta(s) atualizada(s) deverá(ão) ser lavrada(s) em língua portuguesa e deve(m) conter:

13.3.1.1.
Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio
eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual, Municipal e Distrital;
13.3.1.2.
Preço unitário e total de cada objeto cotado, devendo estar inclusas nos preços ofertados todas as
despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto;
13.3.1.3.
A indicação de uma única marca e modelo para cada objeto, sem prejuízo da indicação de todas as
caracterís cas do produto cotado, com especiﬁcações claras e detalhado, inclusive po, referência, número do registro
ou inscrição do bem no órgão competente quando for o caso, observadas as especiﬁcações constantes no Anexo I deste
Edital;
13.3.1.4.
Prazo de validade da proposta, não devendo ser inferior a (60) dias corridos, contados da data prevista
para abertura da licitação;
13.3.1.5.
Prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias, contados da assinatura do Contrato ou do recebimento
da Nota de Empenho, quando não houver a formalização do instrumento de Contrato;
13.3.1.6.
Declaração expressa, de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas rela vas à
entregado(s) bem(ns) tais como embalagens, encargos sociais, frete, seguro, tributos e encargos de qualquer natureza
que, direta ou indiretamente, incidam sobre o objeto da licitação;
13.3.1.7.
Declaração de que a Licitante atende os critérios de sustentabilidade ambiental, previstos no atr. 7º da
Lei Distrital nº 4.770/2012, conforme modelo constante do Anexo V. A declaração pode ser subs tuída por
cer ﬁcação emi da por ins tuição pública oﬁcial ou ins tuição credenciada, ou qualquer outro meio de prova, que
ateste que a empresa cumpre com as exigências de prá cas de sustentabilidade ambiental;
13.3.1.8.

Memórias de Cálculo que, eventualmente, se ﬁzerem necessárias; e

13.4.
Os dados inseridos na proposta, com o correio eletrônico, número de telefone e fax, serão u lizados para a
comunicação oﬁcial entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF e a empresa, tanto na fase licitatória
quanto na fase contratual.
13.5.
Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às caracterís cas técnicas,
marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garan a e preço dos equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que
importe modiﬁcação dos seus termos originais, ressalvadas as hipóteses des nadas a sanar apenas falhas formais, alterações
essas que serão analisadas pelo Pregoeiro.
13.6.
Serão corrigidos automa camente pelo Pregoeiro quaisquer erros aritmé cos, bem como as divergências que por
ventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro.
13.7.
Será veriﬁcada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no Instrumento
Convocatório, sendo desclassiﬁcadas as que es verem em desacordo.
13.8.
Em consonância com o § 3º, art. 43, da Lei nº 8.666/1993, para ﬁns de veriﬁcação/comprovação quanto ao
atendimento das especiﬁcações con das no Termo de Referência, o Pregoeiro poderá promover diligência des nada a esclarecer
ou a complementar a instrução do processo, requerendo a remessa de folders, catálogos, prospectos técnicos, dentre outros que
julgar cabíveis à análise obje va dos produtos ofertados pelas Licitantes.
13.9.

O Pregoeiro poderá, se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos internos e externos, bem
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como aos órgãos requisitantes da compra do material objeto deste Pregão, a ﬁm de obter parecer que possibilite melhor
julgamento das especiﬁcações dos produtos cotados, deﬁnindo nova data para con nuidade da sessão licitatória.
13.10.
Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do es mado.
13.11.
entendidos:

Serão desclassiﬁcadas propostas que contenham preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim

13.12.
Preços excessivos, quando os mesmos apresentarem valores superiores ao preço es mado pela Administração ou
aos pra cados pelo mercado;
13.12.1.
A desclassiﬁcação por preços excessivos somente ocorrerá após a fase compe
não obtenha êxito na negociação direta.
13.12.1.1.

va, caso a Administração

Preços inexequíveis, quando os mesmos forem inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais;

13.12.1.2.
O Licitante será convocado para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, e, caso não demonstre,
será desclassiﬁcado.
13.12.2.

Serão analisados, para a deﬁnição de valores excessivos ou inexequíveis, os preços unitários e globais.

13.13.
O não envio da proposta ajustada por meio do sistema Comprasnet (opção “Enviar Anexo”), com todos os requisitos
ou o descumprimento das eventuais diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassiﬁcação da proposta.
13.14.
Sempre que a proposta não for aceita, antes de ocorrer a convocação da Licitante subsequente, haverá nova
veriﬁcação da eventual ocorrência do empate ﬁcto, previsto nos subitens 11.7.1 a 11.7.4, visto o disposto na Lei Distrital nº
4.611/2011 e no Decreto Distrital nº 35.592/2014.
13.15.
Em caráter de diligência, os documentos reme dos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet
poderão ser solicitados em original ou por cópia auten cada, a qualquer momento. Nesse caso, os documentos deverão ser
encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, para Diretoria de Licitações da Subsecretária de Administração Geral, da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, sediada no SBN Quadra 02 Bloco C, térreo - Edi cio Phenícia Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 - DF, em Brasília/DF.
14.

DA HABILITAÇÃO

14.1.
Encerrada a fase de propostas, o Pregoeiro promoverá a análise dos documentos de habilitação enviados pelo
Licitante, conforme regulado neste Edital.
14.2.
Em caráter de diligência, os documentos de habilitação reme dos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia auten cada, a qualquer momento. Nesse caso, os documentos
deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, para Diretoria de Licitações da Subsecretária de Administração
Geral, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, sediada no SBN Quadra 02 Bloco C, térreo - Edi cio
Phenícia - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 - DF, em Brasília/DF.
14.3.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do Licitante detentor da proposta classiﬁcada em
primeiro lugar, o Pregoeiro veriﬁcará o eventual descumprimento das condições de par cipação, especialmente quanto à existência
de sanção que impeça a par cipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
14.3.1.

SICAF;

14.3.2.
Cadastro Nacional de
(www.portaldatransparencia.gov.br/);

Empresas

Inidôneas

e

Suspensas–CEIS

do

Portal

Transparência

14.3.3.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra va, man do pelo Conselho
Nacional de Jus ça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
14.3.4.
Lista de Licitantes Declaradas Inidôneas para par cipar de licitações, man da pelo Tribunal de Contas da União
– TCU (h ps://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS).
14.4.

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro inabilitará o Licitante, por falta de condição de par cipação.

14.5.
A habilitação dos licitantes será veriﬁcada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos ,no que tange à
habilitação jurídica, qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira, regularidade ﬁscal e trabalhista, regularidade ﬁscal perante as Fazendas
Públicas estaduais, distritais e municipais;
14.6.
Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF ou nos sí os eletrônicos oﬁciais
de órgãos e entes emissores de cer dões (§3º, art. 43, do Decreto Federal nº 10.024/2019) deverão ser enviados nos termos do
disposto no art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019.
14.7.

Realizadas as diligências, o Pregoeiro fará a análise dos documentos de habilitação.

14.8.

DOS LICITANTES CADASTRADOS NO SICAF:

14.8.1.

As Licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos:

14.8.1.1.
Documentação rela va à habilitação técnica elencada no subitem 14.9.5 deste Edital. Caso o SICAF
apresente parte dos documentos de qualiﬁcação técnica, deverão ser apresentados os documentos faltantes;
(RETIRAR A MENÇÃO SE NÃO FOR EXIGIDA PROVA DE ATENDIMENTO DE REQUISITOS ESPECÍFICOS E SE FOR VEDADA
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A PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS,RESPECTIVAMENTE)
14.8.1.2.
Cer dão Nega va de falência, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 09/02/2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos úl mos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria Cer dão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser
apresentadas as cer dões de cada um dos distribuidores;
14.8.1.3.
As Licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices con dos
no cadastro do SICAF, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total
es mado para o(s) item(ns) OU o(s) grupo(s) oU o(s) item(ns) e grupo(s) que pretenda concorrer;
IA comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis do úl mo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei devidamente
registrados ou pelo registro comercial, ato cons tu vo, estatuto ou Contrato social, conforme regulado pelos
subitens 14.9.2 e 14.9.4deste Edital;
14.8.1.4.

Declarações prestadas diretamente no sistema, na forma do item 6.4 deste Edital;

ITodas as declarações constantes do sistema Compras Governamentais serão consultadas e juntadas aos
autos do processo.
14.8.1.5.
Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, que poderá ser ob da por meio do site
www.fazenda.df.gov.br (obrigatória para os Licitantes com sede ou domicílio fora do Distrito Federal).
14.8.2.
A Licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar no demonstra vo “Consulta Situação do Fornecedor”, algum
documento com validade vencida, deverá encaminhar o respec vo documento a ﬁm de comprovar a sua regularidade.
14.9.

DAS LICITANTES COM DOCUMENTOS NÃO CADASTRADAS NO SICAF:

14.9.1.
As Licitantes que não es verem com os documentos cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes
documentos:
14.9.2.

COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

14.9.2.1.

Documento de iden ﬁcação contendo todos os dados dos responsáveis legais da proponente;

14.9.2.2.

Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respec va, no caso de empresa individual;

14.9.2.3.
Ato cons tu vo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
14.9.2.4.
exercício;

Inscrição do ato cons tu vo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em

14.9.2.5.
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a vidade assim o
exigir.
14.9.2.6.
Procuração por instrumento público, ou por instrumento par cular com o devido reconhecimento de
ﬁrma em cartório, comprovando a delegação de poderes para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da
habilitação e propostas, quando estas não forem assinadas por diretor(es), com poderes estatutários para ﬁrmar
compromisso.
14.9.3.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

14.9.3.1.

Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

14.9.3.2.
Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver,
rela vo ao domicílio ou sede do Licitante, per nente ao ramo de a vidade e compa vel com o objeto contratual;
14.9.3.3.

Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da Licitante;

14.9.3.4.
Prova de regularidade coma Fazenda do Distrito Federal, independentemente da sede ou domicílio do
Licitante, que poderá ser ob da por meio do sitewww.fazenda.df.gov.br;
14.9.3.5.
Prova de Regularidade junto à Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), à Dívida A va da
União e junto à Seguridade Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 – contribuições previdenciárias e as de terceiros), fornecida por meio da Cer dão
Nega va de Débitos Rela vos aos Tributos Federais e à Dívida A va da União;
14.9.3.6.
Cer ﬁcado d e Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente
atualizado, nos termos da Lei nº 8.036, de 11/05/1990;
14.9.3.7.
Cer dão de regularidade rela va a débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho (CNDT), mediante
a apresentação de cer dão nega va, em plena validade, que poderá ser ob da no site www.tst.jus.br/cer dao.
14.9.3.8.
Para todas as cer dões referentes à regularidade ﬁscal e trabalhista, serão aceitas cer dões posi vas com
efeitos de nega va.
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14.9.3.9.
Caso o Licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda
Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.
14.9.4.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

14.9.4.1.
Cer dão Nega va de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de
09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos úl mos 90 (noventa) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Cer dão. No caso de praças com mais de um cartório
distribuidor, deverão ser apresentadas as cer dões de cada um dos distribuidores;
14.9.4.2.
Balanço Patrimonial e demonstrações do resultado do úl mo exercício social, já exigíveis e apresentadas
na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação ﬁnanceira da empresa, vedada a sua
subs tuição por balancetes ou balanços provisórios.
a)
As empresas cons tuídas no ano em curso poderão subs tuir o balanço anual por balanço de abertura,
devidamente auten cado pela Junta Comercial;
b)
A boa situação ﬁnanceira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez
Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
ILG: Índice de Liquidez Geral ≥ 1 (maior ou igual a 1)
ILG=

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL ALONGO PRAZO ≥ 1
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ILC: Índice de Liquidez Corrente ≥ 1 (maior ou igual a 1)
ILC=

ATIVO CIRCULANTE

≥1

PASSIVO CIRCULANTE

SG: Solvência Geral ≥ 1 (maior ou igual a 1)
SG=

ATIVO TOTAL

≥1

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

c)
O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro
proﬁssional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
d)
Serão consideradas como detentoras de capacidade econômico-ﬁnanceira sa sfatória as Licitantes que
obedecerem simultaneamente às condições do item b (i, ii e iii) acima, podendo ser supridas através do Balaço
Patrimonial, Patrimônio Líquido ou Capita Social, conforme estabelecido no subitem 14.9.4.3.
e)
A Licitante deverá apresentar os cálculos constantes do item b, assinado pelo seu representante legal e
por um contador.
14.9.4.3.
As empresas que apresentarem resultado inferior ao mínimo estabelecido em qualquer dos índices referidos no
item b, ou deixarem de apresentar os cálculos, quando de suas habilitações, deverão comprovar, considerados os riscos para a
Administração, através do Balaço Patrimonial do exercício social já exigível e devidamente registrado na Junta Comercial,
Patrimônio Líquido ou Capital Social mínimo de 10% (dez por cento) do valor total es mado para a contratação do(s)
item(ns) OU do(s) grupo(s) OU do(s) item(ns) e grupo(s) que pretenda concorrer. A comprovação deverá ser feita
rela vamente à data da apresentação da proposta, admi da a atualização para esta data através de índices oﬁciais.
14.9.5.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

14.9.5.1.
As empresas interessadas deverão comprovar ap dão no desempenho de a vidade per nente compa vel em
caracterís cas com o objeto deste Termo de Referência, por meio da apresentação de no mínimo 01(um) atestado de ap dão
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técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido ou estar
fornecendo material (is) per nente(s) e compa vel(éis) em caracterís cas, quan dades e prazo com o objeto deste Termo de
Referência, de forma sa sfatória.
14.9.5.2.
Considera(m)-se compa vel(eis) o(s) atestado(s) que expressamente cer ﬁque(m) que o proponente já
forneceu pelo menos 10% (dez por cento) de cada item cotado deste termo.
14.10.

DA HABILITAÇÃO DAS MEs / EPPs:
14.10.1.
As empresas qualiﬁcadas como MEs / EPPs, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, deverão
apresentar todos os documentos de habilitação, referentes à habilitação jurídica, ﬁscal, econômico-ﬁnanceira e técnica,
sob pena de inabilitação.
14.10.2.
A existência de restrição rela vamente à regularidade ﬁscal e trabalhista não impede que a Licitante
qualiﬁcada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do Edital.
14.10.3.

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

14.10.4.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por Licitante qualiﬁcada como microempresa ou empresa
de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade ﬁscal e
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a
regularização.
14.10.4.1.
O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerida
pelo Licitante, mediante apresentação de jus ﬁca va.
14.10.4.2.
A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital, sendo facultado aa Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal –
SEE/DF, convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcação para prosseguimento do certame, ou
revogar a licitação.
14.10.5.
O tratamento favorecido e diferenciado não poderá ser aplicado em favor de en dade que, em
decorrência do valor do(s) item(ns) OU grupo(s) OU item(ns) e grupo(s) da licitação a que es ver concorrendo, venha a
auferir faturamento que acarrete o seu desenquadramento da condição de microempresa, conforme dispõe o art. 24 da
Lei distrital nº 4.611/2011 e art. 2º, § 2º, do Decreto distrital nº 35.592/2014.
14.11.

OUTROS DOCUMENTOS

14.11.1.
A empresa par cipante deverá apresentar, na fase da licitação com vistas à habilitação jurídica e no ato da
assinatura do Contrato, a Declaração para ﬁns do Decreto nº 39.860/2019 constante no Anexo III do Edital (Portaria CGDF nº
356/2019).
14.12.

OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO:

14.12.1.
Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e
CNPJ da ﬁlial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede
do interessado.
14.12.2.
As cer dões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo Órgão expedidor,
deverão estar datadas dos úl mos 90 (noventa) dias, contados da data da sessão pública deste Pregão.
14.12.3.
Será inabilitado o Licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
14.12.4.
Se a proposta não for aceitável, ou se a Licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classiﬁcação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este
Edital.
14.12.5.
No caso de inabilitação, haverá nova veriﬁcação da eventual ocorrência do empate ﬁcto, previsto nos subitens
11.7.2 a 11.7.4, visto o disposto na Lei distrital nº 4.611/2011 e no Decreto distrital nº 35.592/2014.
14.12.6.

Constatado o atendimento pleno às exigências ﬁxadas neste Edital, a Licitante será declarada vencedora.

14.12.7.
Havendo necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, estes deverão ser
apresentados em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas após sua convocação via chat pelo Pregoeiro.
14.12.8.
O Pregoeiro diligenciará na internet para evitar inabilitações pela falta de apresentação de documentos de
regularidade ﬁscal, jurídica, econômico- ﬁnanceira e técnica, visando a manutenção da proposta de melhor preço.
15.

DOS RECURSOS

15.1.
Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata,
em campo próprio do sistema Comprasnet, manifestar sua intenção de recorrer.
15.1.1.
A ausência de manifestação imediata e mo vada do Licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do
disposto no subitem 15.1 importará na decadência desse direito.
15.1.2.

As manifestações de intenção de recorrer devem ser feitas exclusivamente por meio do sistema Comprasnet.
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As manifestações fora do sistema Comprasnet serão desconsideradas.

15.1.4.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, veriﬁcando somente as condições de
admissibilidade do recurso.
15.1.5.
A ausência de manifestação ou as manifestações fora do sistema acarretarão no prosseguimento do feito,
estando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao Licitante declarado vencedor.
15.2.
Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a Licitante deverá apresentar as razões do recurso no prazo
de 3(três) dias úteis, ﬁcando as demais Licitantes, desde logo, in madas para, querendo, apresentar contrarrazões.
15.3.
O prazo para apresentação de contrarrazões será de 3 (três) dias úteis e começará imediatamente após o
encerramento do prazo recursal.
15.3.1.
As razões e contrarrazões serão recebidas somente no portal Comprasnet, por meio de campo próprio do
sistema. Não serão recebidas e conhecidas razões de recurso e contrarrazões enviadas diretamente ao Pregoeiro ou por
quaisquer outros meios (fax, correspondência, correio eletrônico, etc).
15.4.
Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão comparecer à Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, sediada no SBN Quadra 02 Bloco C - Edi cio Phenícia, sala térreo - Bairro Asa Norte - CEP
70.040-020 - DF, em Brasília/DF, de segunda à sexta das 08h00 às 12h00 e de 14h00 ás 18h00, ou requisitar a disponibilização de
acesso externo ao inteiro teor do processo eletrônico.
15.5.
Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra seus atos, podendo reconsiderar
suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir
devidamente relatado ao Subsecretário (a) de Administração Geral da Secretaria de Estado de Educação para a decisão ﬁnal no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do art. 13, IV, e do art. 45, tudo do Decreto Federal nº 10.024/2019.
15.6.

O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

15.7.

O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.

16.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16.1.
Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos pra cados, a autoridade competente adjudicará o objeto
e homologará o procedimento licitatório.
16.2.
Na ausência de recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à
autoridade superior, propondo sua homologação.
16.3.

Constatada a regularidade dos atos pra cados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

17.

DO CONTRATO

17.1.
As) empresa(s) beneﬁciária(s) poderá(ão) ser convocada(s) para assinar o termo de Contrato, ou re rar documento
equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento do Termo de Convocação.
17.1.1.
O convocado poderá, a critério da Administração, assinar o Contrato diretamente no processo eletrônico
(assinatura eletrônica), cabendo à Administração, mediante prévio cadastro, a liberação para assinatura de usuário externo no
SEI.
17.1.2.
O prazo para assinatura do Contrato estabelecido no item 17.1 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pela Licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra mo vo jus ﬁcado e aceito
pelo Subsecretário (a) de Administração Geral da Secretaria de Estado de Educação.
17.1.3.
Na assinatura do Contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, que
deverão ser man das pelo Licitante durante toda a vigência contratual.
17.1.4.
O Contrato a ser assinado subordina-se ao Termo Padrão nº 07/2002, em conformidade com o Decreto 23.287
de 17/10/2002 do Distrito Federal, que segue como Anexo V a este Edital, e terá vigência de 120 (cento e vinte dias) a contar
de sua assinatura.
17.2.

A vigência contratual poderá ser prorrogada nas hipóteses previstas no ar go 57 da Lei nº 8.666/1993.

17.3.

Não será exigida garan a contratual, visto que se trata de Contrato de aquisição de bens.

17.4.
alterações.

O Contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos es pulados no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e suas

17.5.
Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato oriundo desta licitação deverá ser dirigido ao Executor de Contrato
ou ao Presidente da Comissão Executora do Contrato, a quem caberá análise do pedido e encaminhamento ao Subsecretário (a) de
Administração Geral da Secretaria de Estado de Educação a quem caberá o deferimento ou não do pedido.
17.6.
Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no Edital ou se
recusar a assinar o Contrato, outro Licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classiﬁcação, para, após a comprovação
dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o
Contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o Decreto distrital nº 26.851/2006.
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17.7.
Este Edital, o Termo de Referência e seus anexos e a proposta de preços apresentada pela Licitante vencedora farão
parte integrante do Contrato.
17.8.
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, legais e
regulamentares.
17.9.
São vedadas a subcontratação total ou parcial acima dos limites estabelecidos neste Edital, a associação da
Contratada com outrem, asub-rogação, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação.
17.10.
Será designado um Executor, ou uma Comissão Executora de Contrato, que terá as atribuições con das na Lei
8.666/1993 e no Decreto distrital nº 32.598/2010, a quem caberá a ﬁscalização e acompanhamento da execução nos termos do
Edital, Projeto Básico e seus anexos.
17.11.
A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do valor total
inicial atualizado do Contrato que se ﬁzerem necessários, observado o percentual máximo de 25% (vinte e cinco por cento), salvo
as supressões resultantes de acordos celebrados entre as partes, na forma do art. 65, §1º e 2º,daLei nº 8.666/1993.
17.12.
Incumbirá Gerência de Contratos e Termos da Secretaria de Estado de Educação providenciar a publicação resumida
do instrumento de Contrato e de seus eventuais termos adi vos no Diário Oﬁcial do Distrito Federa (DODF).
17.13.
18.

DOREAJUSTE

18.1.
Os preços rela vos ao futuro Contrato são ﬁxos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com o
art. 28 da Lei nº 9.069/1995.
18.1.1.

O prazo para a CONTRATADA requerer o reajuste contratual es pulado no item acima ex nguir-se-á:

18.1.1.1.

com o ﬁm do prazo de vigência, momento em que ocorrerá a preclusão temporal; ou

18.1.1.2.
com a formalização após o interregno mínimo de um ano de Termo Adi vo de alteração
quan ta va/qualita va ou de revisão contratual, momento em que ocorrerá a preclusão consuma va.
18.1.1.3.
19.

Os efeitos ﬁnanceiros decorrentes do reajuste contratual vigorarão a par r da data do pedido.

DOS ADITAMENTOS CONTRATUAIS

19.1.
As alterações das especiﬁcações dos Contratos oriundos da ARP, para melhor adequação técnica aos obje vos da
contratação, a pedido da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, desde que não decorrentes de erros ou
omissões por parte da CONTRATADA, serão processados por meio de termo adi vo, observados os limites previstos no item deste
Edital (§ 1º do art. 65 da Lei nº8.666/1993).
19.2.
As eventuais modiﬁcações de tratam o item 19.1, condicionam-se à elaboração de jus ﬁca va prévia, devidamente
aceita pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF.
19.3.
As alterações de valor contratual, decorrente do reajuste de preços, compensação ou penalização ﬁnanceira prevista
no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do respec vo valor contratado,
dispensam a celebração de aditamento, podendo ser processadas por meio de apos la.
20.

DA FISCALIZAÇÃO

20.1.
Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita ﬁscalização da autoridade encarregada de acompanhar a
execução do objeto desta licitação, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às exigências formuladas dentro
das prescrições legais.
20.2.
A ﬁscalização da Contratante não eximirá, em hipótese alguma, a Contratada de quaisquer outras ﬁscalizações de
órgãos oﬁciais, quanto às obrigações tributárias, ﬁscais, trabalhistas e demais que se ﬁzerem necessárias.
20.3.
A ﬁscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica corresponsabilidade da Administração Contratante ou de seus agentes
e prepostos.
20.4.
Quaisquer exigências da ﬁscalização, inerentes ao objeto do presente Edital, deverão ser prontamente atendidas
pela Contratada, sem ônus para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF.
21.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

21.1.
O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos e condições previstas no Termo de Referência (Anexo I ao
Edital) no endereço da na Unidade III, Setor de Áreas Públicas (SAP), Lote “E”, Brasília/DF.
21.2.
A entrega deverá ocorrer em dia de expediente da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal –
SEE/DF, nos horários compreendidos entre (08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00).
21.3.
O objeto desta licitação será recebido, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, da seguinte forma:
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21.3.1.
PROVISORIAMENTE, no ato da entrega do(s) material(is) ou equipamento(s), para efeito de posterior
veriﬁcação da conformidade do objeto com a especiﬁcação; e
21.3.2.
DEFINITIVAMENTE, após veriﬁcação de que o material entregue possui todas as caracterís cas consignadas
neste Edital, no que tange a quan dade solicitada e qualidade do produto especiﬁcada no Edital.
21.4.

Após o recebimento deﬁni vo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento.

21.5.
O recebimento provisório ou deﬁni vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do
material/equipamento, nem é co-proﬁssional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
Contrato.
21.6.
Se a Licitante vencedora deixar de entregar o material e/ou equipamento dentro do prazo estabelecido sujeitar-se-á
às penalidades impostas neste Edital e no Decreto distrital nº 26.851/2006.
22.

DO PAGAMENTO

22.1.

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

22.1.1.
Prova de Regularidade junto à Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), à Dívida A va da União e
junto à Seguridade Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991 – contribuições previdenciárias e as às de terceiros), fornecida por meio da Cer dão Nega va de
Débitos Rela vos aos Tributos Federais e à Dívida A va da União;
22.1.2.
Cer ﬁcado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado,
nos termos da Lei nº 8.036, de11/05/1990;
22.1.3.
Cer dão de regularidade rela va a débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho (CNDT), mediante a
apresentação de cer dão nega va, em plena validade, que poderá ser ob da no sitewww.tst.jus.br/cer dao;
22.1.4.
Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, que poderá ser ob da por meio do site
www.fazenda.df.gov.br.
22.2.

Para as comprovações elencadas no item 22.1.1, serão aceitas cer dões posi vas com efeito de nega va.

22.3.

Os documentos elencados no item 22.1.1 poderão ser subs tuídos, no todo ou em parte, pelo SICAF.

22.4.
A Nota Fiscal deverá ser emi da em nome da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, CNPJ:
00.394.676/0001-07.
22.5.
aceitas.

As Notas Fiscais emi das com dados (razão social ou CNPJ) divergentes dos informados no item 22.4, não serão

22.6.
O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a par r da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que
o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.
22.7.
A Nota Fiscal apresentada para ﬁns de pagamento deve ser emi da pelo mesmo CNPJ constante na proposta de
preços, à exceção de empresas que sejam matriz e ﬁlial (Acórdão nº 3.056/2008 – TCU – Plenário);
22.8.
As Notas Fiscais apresentadas com CNPJ divergente da proposta de preços, à exceção de empresas matriz e ﬁlial ,
serão devolvidas pela Administração, para a devida correção (emissão de Nota Fiscal com o CNPJ correto).
22.9.
Os documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento deverão ser reapresentados
num prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, devidamente escoimados das causas que mo varam a rejeição.
22.10.
Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada
monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efe vo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore”
do IPCA (art. 2º do Decreto distrital nº37.121/2016).
22.11.
Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, mo vada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser
contado a par r da data de sua reapresentação.
22.12.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de apuração acerca de quaisquer
descumprimentos contratuais constatados, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária(quando foro caso).
22.13.
Os pagamentos, pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, de valores iguais ou superiores
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos, exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneﬁciário, junto
ao Banco de Brasília S/A – BRB (Decreto distrital nº 32.767, de 17 de fevereiro de2011).
22.14.
22.1.2.

Excluem-se das disposições do item 22.13:
os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

22.1.3.
os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou Contratos que, em virtude
de legislação própria, só possam ser movimentados em ins tuições bancárias indicadas nos respec vos documentos;
22.1.4.
os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham ﬁliais e/ ou representações no
DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado.
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DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1.
O descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Edital de Pregão Eletrônico e do Contrato dele
decorrente, em face do disposto no art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/2019 e nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993,
ensejará a aplicação de penalidade que obedecerá às normas estabelecidas no Decreto distrital nº 26.851/2006 e alterações
posteriores (Anexo VI ao Edital).
23.2.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas no Edital (Anexo VI) e no Contrato realizar-se-á em processo
administra vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao Licitante/adjudicatário.
23.3.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
23.4.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

24.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1.
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF poderá, na hipótese de ocorrência de fatos
supervenientes à publicação do Edital que possam interferir no andamento do processo ou inﬂuir na formulação da proposta,
adotar uma das seguintes providências:
24.1.1.

adiamento ou suspensão da licitação;

24.1.2.

revogação ou anulação deste Edital, ou, ainda, sua modiﬁcação no todo ou em parte; ou

24.1.3.
alteração das condições no processo licitatório, com a sua divulgação ou a republicação deste Edital, e, caso
seja necessário, o estabelecimento de nova data para a realização da licitação.
24.1.4.

A anulação da licitação induz à do Contrato.

24.1.5.

A anulação da licitação por mo vo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

24.1.6.
É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência des nada
a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que
deveriam ter sido apresentados para ﬁns de classiﬁcação e habilitação.
24.1.7.
No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia para ﬁns de classiﬁcação e habilitação.
24.1.8.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, observar-se-á o que se segue:

24.1.9.

Excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento;

24.1.10.
Os prazos somente serão iniciados e vencidos em dias de expediente na Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal – SEE/DF.
24.1.11.
O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da Licitante e/ou
desclassiﬁcação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta
durante a realização da sessão pública do Pregão
24.1.12.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse público, o princípio da isonomia, a ﬁnalidade e a segurança da
contratação.
24.1.13.
A critério do Pregoeiro ,o prazo de 2(duas) horas para o envio da proposta ajustada de preços e eventuais
documentos complementares de habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário.
24.1.14.
O Licitante é o responsável pela ﬁdelidade e legi midade das informações prestada se dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações
nele con das implicará a imediata desclassiﬁcação do proponente que o ver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a
rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
24.1.15.
A simples apresentação de documentação não envolve qualquer compromisso de contratação por parte da
Administração, importando, porém, para o Licitante a irrestrita e irretratável aceitação das condições de qualiﬁcação e dos
termos deste Edital.
24.1.16.
O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
no
endereço
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e também na página da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal – SEE/DF na página h p://www.educacao.df.gov.br/licitacoes/.
24.1.17.
O inteiro teor do processo eletrônico está disponível para vista aos interessados por meio de disponibilização
de acesso externono SEI (serviço eletrônico de informações).
24.1.18.

O pedido de vista deverá ser protocolado nesta Secretaria de Educação.

24.1.19.
Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidos pelo Pregoeiro, no endereço eletrônico
dilicsedf@gmail.com, através do fone (61)- 3901-2319 /99205-4523 ou diretamente na Diretoria de Licitações da Secretaria
de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF.
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24.1.20.
O foro de Brasília – DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para
julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital.
24.1.21.
As Licitantes deverão comprovar, caso cabível, o atendimento da Lei distrital nº 4.652/2011, que cria, no âmbito
do DF, o Programa de Valorização Proﬁssional junto aos apenados em regime semiaberto e aos egressos do Sistema
Penitenciário.
25.

ANEXOS

25.1.

Integram este Edital, para todos os ﬁns e efeitos, os seguintes anexos:

25.1.1.

ANEXO I – Termo de Referência;

25.1.2.

ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;

25.1.22.

ANEXO III – Declaração para os ﬁns do Decreto nº 39.860, de Maio de 2019;

25.1.23.

ANEXO IV – Minuta de Contrato de Aquisição de Bens (entrega integral);

25.1.24.

ANEXO V – Decreto distrital nº 26.851/2006 – regulamento de penalidades do DF.

25.2.
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidora de Combate à Corrupção, no telefone
0800-6449060, nos termos do Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012 (DODF 252, de13/12/2012).

Brasília-DF, 31 de agosto de 2021.
REGINA RODRIGUES PORTO

ANEXO I AO EDITAL
TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM PARA AS ESCOLAS TÉCNICAS DE BRAZLÂNDIA E DO GUARÁ

1. DO OBJETO
Aquisição de equipamentos de enfermagem para atender às necessidades de aparelhamento dos laboratórios do Curso Técnico em
Enfermagem das Escolas Técnicas de Brazlândia e do Guará, da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
As especiﬁcações do objeto estão con das no ANEXO I deste Termo de Referência.
3. MEMÓRIA DE CÁLCULO
As referidas Unidades Escolares foram construídas com recursos federais oriundos do Programa Brasil Proﬁssionalizado MEC/FNDE, sendo obrigatória a u lização, do “projeto de arquitetura execu vo padrão” para a escola técnica, disponibilizado pelo
FNDE, que prevê os locais e o quan ta vo dos equipamentos que devem compor o laboratório de enfermagem, bem como a
observância das disciplinas que realizam as prá cas laboratoriais obrigatórias na Matriz Curricular dos Cursos Técnicos em
Enfermagem.
Assim, a quan dade dos equipamentos foi es mada tendo por base a composição laboratorial exigida pelo MEC/FNDE e ainda de
acordo com os planos de cursos das Escolas Técnicas de Brazlândia e do Guará.
Cada turma do curso técnico em enfermagem é composta por 40 a 45 estudantes sendo que para a realização das prá cas
laboratoriais, faz - se necessário a divisão em 2 novas turmas, considerando os espaços e o quan ta vo de equipamentos em cada
laboratório, já deﬁnidos anteriormente pelo MEC/FNDE e também pelo número de estudantes a ser atendidos por turma,
es mados em 1.000/ano por Unidade de Ensino.
A SEEDF abre processo sele vo para ingresso de estudantes 2 vezes ao ano, assim a es ma va para 2021/2022 será de 24 novas
turmas em cada Escola Técnica, perfazendo um total de 2000 estudantes.
As especiﬁcações dos quan ta vos de equipamentos por unidade escolar estão discriminadas no ANEXO II deste Termo de
Referência.
4. DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO
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Os equipamentos a serem adquiridos serão u lizados nos laboratórios dos cursos Técnico em Enfermagem das Escolas Técnicas de
Brazlândia e do Guará da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e se des nam ao aprendizado de 2.000 (dois mil) estudantes
em cursos técnicos de nível médio, Educação de Jovens e Adultos integrada e cursos de Formação Inicial e Con nuada (FIC) em
seus três turnos de funcionamento.
5. DA JUSTIFICATIVA
No âmbito do Distrito Federal, encontra-se vigente o Convênio nº 701.593/2011, que gerou o Processo Administra vo de
Construção e Ampliação de Escolas nº 080.003588/2012. Este processo abrange, entre outros, a construção da Escola Técnica de
Brazlândia.
Com o intuito de atender às demandas pedagógicas, faz-se necessária a aquisição de equipamentos de enfermagem para o
aparelhamento do laboratório, de maneira que sejam cumpridas a execução das a vidades previstas no projeto pedagógico do
curso visando o bom desempenho dos estudantes, fornecendo suporte às tarefas e ações operacionais, às produções e pesquisas
dentre outras a vidades desenvolvidas nestas Unidades Escolares, que poderá atender a mais de 2000 estudantes em cursos
técnicos de nível médio, Educação de Jovens e Adultos integrada e cursos de Formação Inicial e Con nuada (FIC) em seus três
turnos de funcionamento.
A quan dade dos equipamentos foi es mada tendo por base o “projeto de arquitetura execu vo padrão” para a escola técnica
padrão, disponibilizado pelo FNDE, que prevê os locais e o quan ta vo dos equipamentos de enfermagem, bem como na Matriz
Curricular do Curso Técnico em Enfermagem, os componentes curriculares rela vos às prá cas laboratoriais.
O funcionamento das unidades escolares vem ao encontro dos esforços da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federa SEEDF em proporcionar a formação proﬁssional de jovens e adultos do Distrito Federal e entorno, bem como ampliar a oferta de
cursos técnicos e de cursos de formação inicial e con nuada - FIC, contribuindo para o cumprimento das metas do Plano Distrital
de Educação - PDE (Lei Distrital nº 5499/ 2015), destacadamente a Meta 11.
Nesse sen do, a realização deste inves mento contribuirá para o desenvolvimento das a vidades pedagógicas, impactando
posi vamente a Educação Proﬁssional, evitando-se, com isso, o comprome mento do funcionamento das Escolas Técnicas de
Brazlândia e do Guará que proporcionará ao DF, e, em especial, à comunidade da Região Administra va IV – Brazlândia, a primeira
escola técnica de nível médio na SEEDF construída por meio do Programa Brasil Proﬁssionalizado.
Diante do exposto, solicita-se a realização de certame licitatório para a aquisição dos equipamentos de enfermagem, de acordo
com este Termo de Referência e conforme seu Anexo.
6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
6.1 - O presente certame se processará por meio do Pregão Eletrônico e obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, recepcionado no Distrito Federal pelo Decreto 40.205, de 30 de
outubro de 2019;, pelo Decreto Distrital nº 39.103, de 06 de junho de 2018, Decreto Distrital nº 23.460/2002 e Legislação
correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993, atualizada, e ainda, a Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto nº
8.538/2015, Instrução Norma va nº 05/2017-MPOG, bem como as condições estabelecidas no edital do pregão eletrônico e seus
anexos.
6.2 - A contratação em epígrafe possui padrões de qualidade obje vamente deﬁnidos, com especiﬁcações usuais do mercado
estando, portanto, dentro da deﬁnição dada pelo art. 3º, II, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta o
pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e serviços comuns:
§ 3º para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pelos entes federa vos, com a u lização de recursos da união
decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, a u lização da modalidade de pregão, na
forma eletrônica, ou da dispensa eletrônica será obrigatória, exceto nos casos em que a lei ou a regulamentação especíﬁca que
dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos do repasse.
6.3 - A pretensa aquisição também está fundamentada no Art. 2º do Decreto nº 28.754/2008 o qual determina que “A presente
descentralização compreende, exclusivamente, a contratação de serviços ou bens, cuja prestação não possam sofrer solução de
con nuidade para atendimento das necessidades essenciais das ins tuições educacionais da rede pública de ensino do Distrito
Federal”. Excepcionalmente, o referido Decreto permite que a SEEDF seja excluída da observância do regime de centralização de
licitações de compras, obras e serviços, desde que a aquisição dos referidos equipamentos não possam sofrer interrupções. Desta
forma, jus ﬁcamos a aplicação do Decreto nº 28.754/2008 considerando que o fornecimento dos equipamentos laboratoriais
apresentados, são essenciais para a realização das a vidades prá cas pedagógicas no âmbito das Escolas Técnicas de Brazlândia e
do Guará da SEEDF e a não aquisição ou descon nuidade da compra dos equipamentos acarretará paralisação ou ineﬁciência do
estudo dirigido nos laboratórios de prá cas pedagógicas, o que reverbera no descumprimento do plano de ensino já devidamente
aprovado por esta Secretaria.
7. DO PRAZO / LOCAL DA ENTREGA
Os equipamentos deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do Contrato. A entrega deverá ser
realizada na Unidade III da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Gerência de Almoxarifado - GEAL, situada no SIA
SAP Lote E, CEP 71.215-000- Brasília /DF, telefones (61) 3901-6094/6095 e 3901-2589, de segunda a sexta-feira, nos horários de 8h
às 11h30 e de 13h às 16h30, exceto feriados.
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8. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
8.1 - Os objetos deste Termo de Referência deverão ser entregues dentro dos padrões e caracterís cas estabelecidos no Contrato, e
em conformidade com a legislação especíﬁca vigente.
8.2 - Não serão aceitos equipamentos que não apresentarem as caracterís cas estabelecidas neste Termo, bem como aqueles
diferentes da marca ofertada na proposta da empresa vencedora do certame licitatório.
8.3 - Os objetos deste Termo de Referência serão recebidos conforme segue:
8.4 - Provisoriamente: no ato da entrega, para efeito de posterior veriﬁcação da conformidade dos equipamentos com as
especiﬁcações constantes no contrato.
8.5 - Deﬁni vamente: em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, mediante atesto na Nota Fiscal/Fatura, após a
conferência dos equipamentos e a aceitação pelo executor do Contrato/Comissão de Recebimento de Materiais e Equipamentos
vinculada à GEAL.
8.6 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as especiﬁcações e
condições deste Termo de Referência, por meio de termo circunstanciado, no qual deverá constar o mo vo da não aceitação do
objeto contratado. Se os equipamentos forem entregues em desacordo com as especiﬁcações exigidas neste Termo de Referência e
seus Anexos, ﬁca a empresa contratada, obrigada a subs tuir os itens irregulares no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após
no ﬁcação da Contratante. Findo o prazo sem que sejam feitas as reposições, ﬁca a Contratada sujeita às penalidades previstas na
Lei 8.666/93;
8.7 - O recebimento provisório ou deﬁni vo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da
incorreta execução do objeto deste instrumento;
8.8 - Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete e eventuais seguros, será de inteira
responsabilidade da Contratada.
8.9 - Os equipamentos de enfermagem deverão ser entregues acondicionados em embalagens, de forma a permi r completa
segurança durante o transporte, e iden ﬁcados externamente com os dados constantes da Nota Fiscal.
8.10 - Os equipamentos deverão estar acompanhados de sua documentação técnica, completa e atualizada, contendo os manuais,
guias de instalação se for o caso e outros;
8.11 - Fica a cargo do contratado a descarga e movimentação dos itens licitados até o local designado pelo servidor responsável
pelo recebimento.
9. DA GARANTIA DO OBJETO
9.1 - A Contratada deverá dar garan a dos equipamentos pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses ou a do fabricante, caso esta seja
maior, contados a par r da entrega dos equipamentos, sendo que, caso haja recusa, por parte da Contratante, na aceitação do
produto considerado em condições inadequadas, a Contratada deverá subs tuir o material no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
sob pena de aplicação das penalidades cabíveis no contrato.
9.2 - Durante o prazo de garan a, a Contratada obriga-se a subs tuir ou reparar, às suas expensas, qualquer produto que apresente
defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do incorreto manuseio.
9.3 - Os materiais e equipamentos deverão estar acompanhados das respec vas notas ﬁscais, termos de garan a, manuais de
instruções necessários à operação dos mesmos, cujos dados devem estar em português.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1 - Permi r acesso aos empregados da Contratada às dependências da SEEDF para a entrega dos equipamentos, portando,
obrigatoriamente, crachá funcional da empresa e apresentando-se devidamente uniformizados;
10.2 - Proporcionar as condições suﬁcientes e necessárias para que a Contratada efetue o fornecimento, dentro das normas
estabelecidas no Contrato, se for o caso;
10.3 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, proporcionando todas as
condições para que ela possa cumprir suas obrigações na forma e prazos estabelecidos;
10.4 - Exercer ﬁscalização e supervisão da entrega, conferência e vistoria do material discriminado no Contrato, por meio de
servidores designados, podendo sustar ou recusar, qualquer equipamento que não esteja de acordo com as condições e exigências
especiﬁcadas;
10.5 - Comunicar oﬁcialmente à Contratada quaisquer falhas veriﬁcadas no cumprimento do Contrato, se for o caso.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1 - Entregar todo equipamento no endereço indicado pela Contratante, sem custos para esta;
11.2 - Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens nas dependências da Contratante, quando tenham sido
causados por seus empregados durante a entrega dos itens contratados;
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11.3 - Acatar as orientações do executor do Contrato ou do seu subs tuto legal, sujeitando- se à mais ampla e irrestrita ﬁscalização
e supervisão, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
11.4 - Manter os seus empregados devidamente iden ﬁcados, por meio de crachá, e uniformizados quando em trabalho dentro
das dependências da Contratante;
11.5 - Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade responsável pela execução do Contrato,
adotando as providências requeridas, rela vas à realização da entrega pelos empregados, além de comandar, coordenar e
controlar a efe vação desta, pelos contratados;
11.6 - Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos no ciados que a envolvam, bem como relatar toda e
qualquer irregularidade observada;
11.7 - Administrar todo e qualquer assunto rela vo aos seus empregados;
11.8 - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou
acome dos de mal súbito, por meio de representante legal, o preposto;
11.9 - Observar o horário de trabalho estabelecido pela Contratante, em conformidade com as leis trabalhistas;
11.10 - Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratado;
11.11 - Assumir a responsabilidade: por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los à época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo
emprega cio com a Contratante; por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação especíﬁca de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem ví mas os seus empregados durante a execução do Contrato, ainda que
acontecido nas dependências da Contratante; por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à
execução do Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou con nência; pelos encargos ﬁscais e comerciais
resultantes desta contratação.
11.12 - Reparar, corrigir, remover ou subs tuir por conta própria, objeto em que se veriﬁquem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados, ainda que tenha sido recebido deﬁni vamente o objeto do Contrato.
11.13 - Comunicar à SEEDF, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis que antecede a data da entrega, os mo vos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, podendo solicitar a prorrogação do prazo, em que
deverá apresentar jus ﬁca va circunstanciada com a nova data para a entrega do material, ﬁcando a critério da Administração a
aprovação ou não.
11.14 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compa bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições
de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação.
11.15 - A contratada ﬁca obrigada a respeitar os termos es pulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito
Federal nº 143, de 27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, que proíbe conteúdo
discriminatório contra a mulher.
12. DO JULGAMENTO, DA ADJUDICAÇÃO E DAQUALIFICAÇÃO TÉCNICA
12.1 - As empresas interessadas deverão comprovar ap dão no desempenho de a vidade per nente compa vel em caracterís cas
com o objeto deste Termo de Referência, por meio da apresentação de no mínimo 01(um) atestado de ap dão técnica, fornecido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido ou estar fornecendo material (is)
per nente(s) e compa vel(éis) em caracterís cas, quan dades e prazo com o objeto deste Termo de Referência, de forma
sa sfatória.
12.2 - Considera(m)-se compa vel(eis) o(s) atestado(s) que expressamente cer ﬁque(m) que o proponente já forneceu pelo menos
10% (dez por cento) de cada item cotado deste termo.
12.3 - O julgamento far-se-á pelo do menor preço unitário, ofertado por item, cujos preços devem ser compa veis com os
pra cados no mercado na data da apresentação da proposta e atendida às demais exigências, conforme Anexo do Termo de
Referência.
12.4 - A Adjudicação será por ITEM, conforme o disposto na Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União: “É obrigatória a
admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras
e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala,
tendo em vista o obje vo de propiciar a ampla par cipação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a
execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam jazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas,
devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade”. No levantamento de mercado para escolha dos pos de
equipamentos a serem adquiridos, foram levados em considerações equipamentos existentes no mercado que atendam os
requisitos estabelecidos para a pretensa contratação, observando fatores relacionados ao atendimento da necessidade da
contratação, com os seus respec vos preços es mados, considerando aspectos relacionados à economicidade, eﬁcácia, eﬁciência e
padronização.
13. DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO
O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal poderá designar, se for o caso, em ato
publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal - DODF 02 (dois) executores para o Contrato, sendo 01(um) tular e 01(um) suplente
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que desempenharão as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária Financeira e Contábil.
14. DO CONTRATO
O prazo de vigência do contrato será de 12 (meses) dias a contar da assinatura do ajuste, considerando-se o prazo de execução do
objeto contratado, bem como as etapas de recebimento do objeto e respec vo pagamento, ressalvado o prazo estabelecido para
garan a do produto e assistência técnica.
15. DA GARANTIA CONTRATUAL
15.1. Para o ﬁel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida da licitante vencedora a prestação de garan a no ato da
assinatura do instrumento contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do montante do contrato, mediante uma das
seguintes modalidades:
15.1.1 - Caução em dinheiro ou em tulos da dívida pública, devendo estes ter sidos emi dos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme deﬁnido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004);
15.1.2 - Seguro-garan a (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994);
15.1.3 - Fiança bancária (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
15.2 - O adjudicatário convocado deve apresentar, no momento da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garan a
no valor e nas condições descritas.
15.3 - A garan a somente poderá ser levantada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais assumidas e a
ex nção do Contrato.
15.4 - A garan a ﬁcará re da no caso de rescisão contratual por responsabilidade da Contratada, até a deﬁni va solução das
pendências administra vas ou judiciais que porventura existam.
15.5 - Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Termo de Referência, a não prestação da garan a exigida ensejará o
cancelamento da Nota de Empenho emi da e a não assinatura do instrumento Contratual.
16. DO REAJUSTE
Os preços são ﬁxos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses, de acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995.
17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A aquisição dos objetos deste Termo de Referência correrá por meio do Programa de Trabalho 12.362.6221.2391.0004 (EPE)
Manutenção da Educação Proﬁssional - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Escola Técnica de Brazlândia e
do Programa de Trabalho 12.363.6221.2391.0001(DIEP) - Manutenção da Educação Proﬁssional-Rede Pública-Distrito Federal.
18. DO PAGAMENTO
O pagamento será feito de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal.
19. DAS PENALIDADES
19.1 - Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Termo de Referência, serão aplicadas as penalidades
estabelecidas no Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 103, de 31 de maio
de 2006, págs. 05 a 07 (e suas alterações posteriores), que regula a aplicação de sanções administra vas previstas na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administra vos) e na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão).
19.2 - No caso de não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garan da a prévia defesa, a contratada estará sujeita à
aplicação das seguintes sanções:
19.2.1 - Advertência;
19.2.2 - Multa;
19.2.3 - Suspensão temporária de par cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal;
19.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo vos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.
19.3 - As sanções previstas nos itens 19.2.1, 19.2.2 e 19.2.3 deste poderão ser aplicadas juntamente com a do item 19.2.2,
facultada a defesa prévia a contratada, no respec vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
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20. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP
20.1. Em conformidade com o Art. 23. da Lei 4.611/2011 ﬁca estabelecida cota reservada e itens com exclusividade para as
en dades preferenciais nas licitações de bens, serviços e obras de natureza divisível, desde que não haja prejuízo ao conjunto ou
complexo do objeto.
20.1.1. São entendidas como preferenciais, as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais,
nos exatos termos do que dispõem o art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas atualizações.
20.2. Serão des nadas à par cipação exclusiva de en dades preferenciais as contratações cujo objeto tenha valor es mado de até
R$80.000,00 (oitenta mil reais) conforme preconiza o art. 25 da Lei 4.611/2011.
20.3. O(s) item(ns) ou objeto(s) em que for aplicada a cota reservada passará(ão) a ter itens separados, sendo: os itens, com limite
máximo ao percentual de 20% (vintepor cento) para a cota reservada, des nado exclusivamente às en dades preferenciais e
outros itens com o percentual complementar des nado ao mercado geral.
20.4. As en dades preferenciais poderão par cipar tanto da cota preferencial quanto da de ampla concorrência, permanecendo
para a cota não reservada os direitos a que se refere à Seção IV, do Art. 26, § 2º, do direito de preferência e de saneamento da Lei
4.611/2011.
20.5. A aplicação da cota reservada não poderá ensejar a contratação por preço superior ao que for contratado no item da licitação
des nada ao mercado geral, prevista no § 1º, II, do Art. 26 da Lei 4.611/2011.
20.5 A aplicação da cota reservada não poderá ensejar na contratação por preço superior ao valor es mado estabelecido no Edital,
conforme § 3º do art. 26 da Lei distrital nº 4.611/2011 e § 3º do art. 8º do Decreto distrital nº35.592/2014.
20.6. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao licitante vencedor da cota principal
ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pra quem o preço do primeiro colocado.
20.7. Será inabilitada a empresa que não es ver na condição de en dade preferencial e oferecer proposta para a cota reservada ou
cota exclusiva.
20.8. Em conformidade com o Art. 24. da Lei 4.611/2011, o tratamento favorecido e diferenciado de que trata a citada Lei não
poderá ser aplicado em favor de en dade que, em decorrência do valor da licitação a que es ver concorrendo, venha a auferir
faturamento que acarrete o seu desenquadramento da condição de microempresa.
20.9. As demais previsões são aquelas previstas no instrumento convocatório.
21.DO CONSORCIO DE EMPRESAS/JUSTIFICATIVAS
21.1. Não poderão par cipar deste certame às empresas:
21.1.1. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de cons tuição.
21.2. Conforme, o art. 33 da Lei das Licitações (Lei nº 8.666/1993) e art. 19 da Lei das Concessões (Lei nº 8.987/1995) a
par cipação de consórcios de empresas no processo licitatório é de natureza discricionária por parte da Administração, a ser
veriﬁcada caso a caso acerca da matéria. Sendo assim, no âmbito dessa discricionariedade, é praxe nesta ins tuição a vedação da
par cipação de empresas em regime de consórcio, pois a par cipação em consórcio somente é u lizada em empreendimento de
grande vulto, em que as empresas isoladamente não tenham condições de executar o objeto licitado, ou seja, a formação de
consórcio somente ocorre em serviços complexos ou cujo tamanho exijam das licitantes elevada capacidade técnica ou mesmo
econômica, sendo necessária a soma da experiência de várias empresas para se alcançar a qualiﬁcação solicitada no edital.
21.3. A par cipação ou não de Consórcio de Empresas tem relação direta com o objeto a ser licitado. Especiﬁcamente, no presente
Termo de Referência os objetos a serem adquiridos enquadram-se na classiﬁcação de bens comuns nos termos do parágrafo único,
do art. 1º da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, acolhida em âmbito distrital pelo Decreto nº 23.460/2002, uma vez, que seu
padrão de qualidade pode ser deﬁnido por especiﬁcações usuais pra cadas no mercado. Dessa forma, não havendo complexidade
na especiﬁcação e aquisição dos equipamentos para os laboratórios de enfermagem, não se jus ﬁca a par cipação de Consórcio
no processo em questão, visto que são gêneros comumente encontrados no mercado permi ndo a par cipação tanto de empresas
de médio e grande porte quanto às en dades preferenciais, tais como microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, conforme estabelecido no item 19.
21.4. Destaca-se que a subdivisão dos itens mantém a compe vidade e eﬁciência no certame em busca da proposta mais
vantajosa, menor preço atrelado à qualidade, sem que haja a necessidade de par cipação de empresas consorciadas.
21.5. Diante do exposto e considerando que existem diversas empresas com capacidade para fornecer os materiais em questão,
essa Ins tuição veda a par cipação de Consócio de Empresas. Fato esse que não conﬁgura restrição à compe vidade, tampouco a
economicidade.
21.6. O objeto a ser adquirido neste TR não é considerado de alta complexidade ou vulto.
22. DA SUBCONTRATAÇÃO
Fica vedada a subcontratação, a cessão ou transferência total ou parcial do objeto do presente Termo, uma vez que não há
complexidade para aquisição do bem objeto do certame em tela que jus ﬁcasse a permissão de empresas par ciparem em
consórcio ou subcontratação e de modo a gerar outros instrumentos contratuais e consequentemente outras atribuições à
Administração Pública.
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23. DO FRACIONAMENTO DO OBJETO
23.1. A abordagem proposta neste Termo de Referência buscou dividir os produtos a serem licitados em itens no intuito de ampliar
a compe ção no momento da licitação, na modalidade pregão.
23.2. A licitação será por item e não de forma global, de tal forma que um concorrente possa fazer sua oferta só do(s) item(ns) que
ele tem condições de licitar, visando o princípio da economicidade e à ampliação da compe vidade sem perda da economia de
escala, obje vando assim, o melhor aproveitamento das peculiaridades do mercado, nos termos do Art. 15, IV, da Lei Federal nº
8.666/93.
24. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
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 dos requisitos ambientais com o menor impacto ambiental em relação aos seus similares.
25. DO FORO
25. 1 - Fica eleito o foro da Jus ça de Brasília/Distrito Federal para dirimir as dúvidas não solucionadas administra vamente,
oriundas do cumprimento das obrigações estabelecidas.
25.2 - Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção por meio do
telefone 0800-6449060 (Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012).
26. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA
Integram o presente Termo de Referência, como parte indissolúveis:
- ANEXO I – Planilha de Custos.
- ANEXO II - Planilha de Quan ta vos por Unidade Escolar

ANEXO I do Termo de Referência – Planilha de Custos
ITEM

DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

UNID

QTD

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

Und.

05

R$ 988,00

R$
4.940,00

Und.

20

R$ 114,64

R$
2.292,80

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

1

Agitador
Magné co

AGITADOR MAGNÉTICO,
Voltagem: 220 Volts (acompanha barra magné ca), Potência:
500 Wa s, Caracterís cas Técnicas Mínimas: com aquecedor,
caixa em chapa de aço com tratamento an corrosivo e pintura
eletrostá ca em epóxi; plataforma de aquecimento com
resistência em pirocerâmica esmaltada (infravermelho), nas
dimensões: 170 x 170 mm; controlador eletrônico de potência
da resistência; controlador eletrônico de velocidade até 3600
RPM, com capacidade de agitação de até 10 litros de água,
com motor de escova de alto torque e movimento de agitação
constante, dimensões (mm): L = 170 x P = 225 x A = 140
(variação de +/- 5%), peso 2,7kg (variação de +/- 5%).
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

2

Aparelho
de
pressão digital
automá co

APARELHO DIGITAL PARA VERIFICAR PRESSÃO
ARTERIAL, Aplicação: portá l, aferição pressão arterial,
Funcionamento: pilha ou bateria, Escala: alcance de medição:
0 até 300 mm/hg e de 40 até 160 pulsos/min. (pulsação),
Caracterís cas Adicionais: sem uso de estetoscópio,
Dimensões: mínimas: 78 mm
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(C) x 72 mm (L) x 32 mm (A), Peso: mínimo 160g, Funções:
display digital; inﬂagem e desinﬂagem automá ca (3 níveis);
precisão: + ou - mm/hg (pressão do bracelete) e + ou – na
leitura da pressão; desligamento automá co.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

3

Aspirador
sangue
secreção

de
e

ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL Caracterís cas Mínimas:
para u lização em procedimentos cirúrgicos para aspiração de
secreções e/ou substâncias do paciente; Montado sobre
rodízios, estrutura com tratamento an corrosivo e
acabamento em pintura eletrostá ca texturizada ou em
plás co; Motor elétrico monofásico; Frasco transparente
inquebrável; Capacidade de 5 litros; Vacuômetro; 2 ou 3
Cânulas;
Tampa
com
válvula
segurança
contra
transbordamento; Mangueira de silicone; Acompanha pedal;
isenta de óleo; Baixo nível de ruído; Pressão de 0 a 25 pol/hg;
Vácuo: 0 a 25 l/min.; Alimentação: 220V – 60 Hz.

Und.

10

R$
3.897,02

R$
38.970,20

Und.

02

R$1.350,00

R$
2.700,00

Und.

18

R$ 446,04

R$
8.028,72

Und.

10

R$
5.335,80

R$
53.358,00

Und.

20

R$
1.235,00

R$
24.700,00

Und.

02

R$ 815,50

R$
1.631,00

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS
4

Balança portá l
para pesagem
de crianças

BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL,
Caracterís cas Técnicas Mínimas: antropométrica, com
capacidade de peso até 100 kg, Piso de borracha
an derrapante na super cie superior da plataforma de
pesagem e gancho para bolsas.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

5

Biombos triplos
de inox

BIOMBO TRIPLO, Material: estrutura em tubos redondos de ¾
pol em aço inox, Caracterís cas Adicionais: 04 pés com
ponteiras de borracha e 02 pés com rodízios. Pano facilmente
removível, em algodão. Dimensão 1,82 x 1,75m (aberto) e
0,66 x 1,75m (fechado).
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

6

Braço
para
procedimentos
de
pressão
sanguínea

BRAÇO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL COM
MONITOR, Caracterís cas Técnicas Mínimas: braço que
permite treinamento de colocação de esﬁgnomanômetro,
palpação do pulso radial, variações de pressão sistólica e
diastólica a par r de 0-300 mmHg, variação na escuta da
amplitude de sons no ponto antecubital, que permita a escuta
em grupo, 220V, que acompanha: adaptador e monitor PDA.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

7

Braço
simulador
injeções

8

Des lador
água

de

de

BRAÇO PARA PUNÇÃO
VENOSA, Caracterís cas Técnicas Mínimas: braço com acesso
venoso completo, em que se possa obter sangue ar ﬁcial em
todas as veias; Basílica, Dorsal, Metacarpal, Cefálica, Digital,
Cefálica média, Polegar, Antecubital média e Cubital média,
com pontos para injeções intramusculares e intradermais, que
possua um sistema extensivo de 8 linhas que permita aos
estudantes pra car punção em todos locais primários e
secundários. Com no mínimo 2 bolsas de sangue simulado e
uma externa. Deverá acompanhar: Sangue simulado e duas
bolsas de ﬂuido, mala e manual de instruções. Deverá
apresentar as seguintes caracterís cas: Sistema de
venipuntura extensivo. injeções intramusculares, injeções
intradermais, Pele e veias subs tuíveis, Dedos e pulso
ﬂexíveis.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS
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DESTILADOR DE ÁGUA,
Material: des lador de água com capacidade de produção de
5 litros por hora; para fornecimento de água com alto teor de
pureza (abaixo de 3 µS microsiemens), caldeira em latão com
banho de estanho virgem para a não contaminação de água;
coletor de vapores e partes que tem contato com a água já
des lada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes;
nível constante de alimentação da caldeira; cúpula de vidro
resistente e inerte; resistência tubular blindada; contator para
segurança; sistema automá co de proteção que desliga o
aparelho quando o sensor detecta falta de água; chave para
ligar e para desligar manualmente o aquecimento; modelo de
suspensão para ser instalado na parede ; voltagem 220 volts,
potência = 3500 wa s,
frequência: 60 Hz.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

9

Escadas com 2
degraus

ESCADA DOBRÁVEL, Material:
estrutura tubular em aço no mínimo de ½ pol, Quan dade
Degraus: 02, Caracterís cas Adicionais: pintada em esmalte
sinté co de secagem em estufa, após receber tratamento
an ferruginoso, com degraus reves dos em borracha
resistente e an derrapante, pés com ponteiras plás cas
protetoras, suporte lateral reforçado para manter a escada
aberta, distância entre os degraus medindo 30 cm.

Und.

08

R$ 105,48

R$ 843,84

Und.

04

R$
1.191,59

R$
4.766,36

Und.

06

R$ 72,50

R$ 435,00

Und.

03

R$
3.283,67

R$
9.851,01

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

10

Esqueleto
ar culado
adulto
com
suporte

ESQUELETO, Caracterís cas Técnicas Mínimas: esqueleto com
aproximadamente 170 cm; 7,8 kg deverá incluir todos os
componentes do corpo humano. Deve ser capaz demonstrar
os movimentos do crânio, as ar culações da cabeça e ajustar
as posturas naturais do corpo devido à coluna vertebral
ﬂexível. O esqueleto deve ter combinação de mais de 600
estruturas dis ntas dentre as quais se destacam a coluna
vertebral ﬂexível, inserções musculares, ossos numerados,
ligamentos ﬂexíveis e uma hérnia discal entre a 3ª e a 4ª
vértebra lombar. Caracterís cas: Mais de 600 estruturas
numeradas à mão; Inserções e origens musculares pintadas à
mão; Ligamentos ar culados ﬂexíveis; Nervos espinhais e
artérias vertebrais; Hérnia discal entre a 3ª e 4ª vértebra
lombar. Com tripé.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

11

Estadiômetro

ESTADIÔMETRO, Material: matéria prima: perﬁlado em
alumínio anodizado, base an derrapante, Caracterís cas
Técnicas Mínimas: Telescópico Personal Capacidade de 110 a
204 cm, tolerância de +/- 2mm em 204 cm, resolução em
cen metros parte superior da escala de medição por sistema
telescópico, componente superior dobrável.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

12

Estufa
cultura
biológica

para

ESTUFA MICROPROCESSADA DE CULTURA E BACTERIOLOGIA,
Caracterís cas Técnicas Mínimas: gabinete externo construído
em chapa de aço reves da em epóxi eletrostá co, porta
interna de vidro para permi r uma visualização interna da
câmara sem perder o calor e estabilidade térmica: portas
interna e externa com fecho e abertura para esquerda,
permi ndo a fácil colocação e re rada dos materiais no
interior da câmara, sistema de fechamento magné co por
todas as bordas da porta, câmara de pré-aquecimento e
circulação do ar dentro da câmara por convecção natural,
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controlador eletrônico micro controlado de temperatura, com
duplo display, sendo um para programação e outro para
indicação da temperatura programável, com as funções de:
set point, auto sintonia e PID, na faixa de 5 ºC acima da
temperatura ambiente até 65 ºC, sensor de temperatura po
J, conforme norma ASTM E 230 Homogeneidade do sistema:
+/- 1 ºC, iluminação da câmara de trabalho automá ca ao
abrir a porta, três trilhos na câmara interna para deslocar a
bandeja, sistema bivolt para a tensão de alimentação, cabo de
força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um
terra, acompanha prateleira e manual de instruções, opcional,
cer ﬁcado de aferição num único ponto rastreável pela RBC,
volts: 220, wa s: 250,
temp. máxima: 65 ºC, portas: 1, volume: (litros): 150 litros.
ITEM COTA PRINCIPAL- 80%

13

Maca

MACA HIDRÁULICA,
Caracterís cas: Base com estrutura em tubo 50 x 30 x 2,0mm,
totalmente reves da em material termoplás co de alta
resistência. Estrutura em tubo de aço 50 x 30 x 2,0mm,
regulável por meio de cremalheira. Movimento de elevação
por sistema hidráulico à pedal. Trendelemburg e Reverso do
Trendelemburg acionados manualmente através de pistão a
gás. Grades laterais, suporte para soro e para bomba de
infusão em aço inox. Com suporte para cilindro de oxigênio.
Pára choque de borracha em toda a volta.
Rodízios de 125mm de diâmetro com freios de dupla ação em
diagonal. Capacidade: 250Kg.
Dimensões: Externas: 2,00 x 0,90m: altura ajustável de 0,75 a
1,00m – Internas: 1,90 x 0,80m. ANVISA: 80172589004
OPCIONAIS – Freio direcional e total acionado por um único
pedal – Régua Tripla com Fluxômetro, Umidiﬁcador e suporte
para Bird – Leito inox – Grades escamoteáveis. Acompanha
colchão hospitalar Densidade: 33, com reves mento
impermeável, lavável, com zíper e respiro.

Und.

12

R$
8.071,65

R$
96.859.80

Und.

03

R$
8.071,65

R$
24.214.95

Und.

01

R$ 154,40

R$ 154,40

ITEM COTA RESERVADA VINCULADA AO ITEM 13 - 20%

14

Maca

MACA HIDRÁULICA,
Caracterís cas: Base com estrutura em tubo 50 x 30 x 2,0mm,
totalmente reves da em material termoplás co de alta
resistência. Estrutura em tubo de aço 50 x 30 x 2,0mm,
regulável por meio de cremalheira. Movimento de elevação
por sistema hidráulico à pedal. Trendelemburg e Reverso do
Trendelemburg acionados manualmente através de pistão a
gás. Grades laterais, suporte para soro e para bomba de
infusão em aço inox. Com suporte para cilindro de oxigênio.
Pára choque de borracha em toda a volta.
Rodízios de 125mm de diâmetro com freios de dupla ação em
diagonal. Capacidade: 250Kg.
Dimensões: Externas: 2,00 x 0,90m: altura ajustável de 0,75 a
1,00m – Internas: 1,90 x 0,80m. ANVISA: 80172589004
OPCIONAIS – Freio direcional e total acionado por um único
pedal – Régua Tripla com Fluxômetro, Umidiﬁcador e suporte
para Bird – Leito inox – Grades escamoteáveis. Acompanha
colchão hospitalar Densidade: 33, com reves mento
impermeável, lavável, com zíper e respiro.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

15

Mesa
para
impressora

MESA PARA IMPRESSORA,
Composição: mínimas: tampo aglomerado 25mm de
espessura, reves do em ambas as faces com laminado
melamínico (bp) texturizado fosco, Caracterís cas Mínimas:
acabamento com ﬁta pvc reta de 2mm na mesma cor do
melamínico, colada pelo sistema hot melt, painel frontal em
aglomerado 18mm de espessura, reves do em ambas as faces
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com laminado melamínico (bp) texturizado fosco, ﬁxado aos
pés pelo sistema miniﬁx, pela parte interna da mesa, para que
não haja sistema de pixação aparente, acabamento com ﬁta
pvc reta na mesma cor do melamínico, colada pelo sistema
hot melt, estrutura pés laterais compostos por coluna
retangular, com tampa sacável, para passagem de ﬁação,
abertura arredondada superior e inferior; tubo superior
retangular seção 30x20mm (+/- 5% de variação) e base
inferior estampada, ponteiras plás cas para ﬁnalização e
fechamento dos tubos, pé de canto de seção quadrada de
60x60mm, (+/- 5% de variação), com aberturas para passagem
de ﬁação, sendo a superior oblonga, e a inferior chafrada,
sapatas reguláveis injetadas em polipropileno na cor preta,
dimensões: 60x60x74cm, (+/- 5% de variação), Cor: cinza
cristal.

16

17

Modelo
anatômico
aparelho
reprodutor
feminino

Modelo
anatômico
aparelho
reprodutor
masculino

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS
MODELO TRIDIMENSIONAL PÉLVICO APARELHO REPRODUTOR
FEMININO,
Aplicação: ﬁns educa vos, confeccionados em PVC, montado
em base ﬁxa, tridimensional, dividido em pelo menos quatro
partes, para mostrar a parte interna e externa do órgão
feminino,

Und.

02

R$ 863,26

R$
1.726,52

Und.

02

R$ 967,44

R$
1.934,88

Und.

02

R$ 376,27

R$ 752,54

Und.

03

R$ 396,72

R$
1.190,16

Und.

02

R$ 250.62

R$ 501,24

Und.

02

R$ 670,61

R$
1.341,22

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS
MODELO TRIDIMENSIONAL PÉLVICO APARELHO REPRODUTOR
MASCULINO,
Modelo confeccionado em PVC, montado em base ﬁxa,
dividido em pelo menos 5 partes para visualizar parte interna
e externa do órgão masculino.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

18

Modelo
anatômico
corte da pele

MODELO TRIDIMENSIONAL ANATÔMICO DO CORTE DA
PELE, confeccionado em PVC, montado em base ﬁxa,
mostrando secção da pele humana em formas
tridimensionais. Glândulas de cabelo, glândulas sebáceas e
sudoríparas, receptores, nervos e vasos são mostrados em
detalhes.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

19

Modelo
anatômico
muscular

MODELO TRIDIMENSIONAL ANATÔMICO MUSCULAR,
corpo inteiro, visualização externa, modelo muscular com 50
cm, em resina plás ca emborrachada, para visualização dos
principais grupos de músculos que compõem o sistema
muscular.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

20

21

Modelo
anatômico nariz

Modelo
anatômico
sistema
respiratório

MODELO TRIDIMENSIONAL ANATÔMICO DO NARIZ. Para
observar narina, fossas nasais, bulbo olfatório, seio frontal,
epitélio olfatório, faringe, palato duro e mole, trato olfatório e
parte da arcada dentária superior, nariz externo (parte dos
ossos nasais e car lagens).
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS
____________________________________
MODELO TRIDIMENSIONAL DO SISTEMA RESPIRATÓRIO,
tamanho natural dividido em pelo menos 07 partes, com
lados removíveis para visualização da estrutura interna, com
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coração dividido para visualização da aurícula, ventrículos e
válvulas. Podendo visualizar a laringe cortada para
visualização do diafragma, epiglote, osso hióide, car lagem
reóide, glândula reóide, esôfago, traquéia, ligamentos
musculares, aorta, traquéia, brônquios e músculos abdominal.
Montado em base ﬁxa.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

22

Modelo
anatômico
sistema urinário
clássico

MODELO TRIDIMENSIONAL ANATÔMICO DO SISTEMA
URINÁRIO, composto de pelo menos 04 partes para permi r a
visualização dos detalhes anatômicos. Permite a visualização
das estruturas da cavidade retroperitoneal, pélvis com ossos e
músculos, veia cava inferior, aorta peritoneal e suas
ramiﬁcações, trato urinário superior, rins com glândula
adrenal, ureter e bexiga. Com as estruturas das vértebras
lombares, sacrais, coccígeas e ossos do quadril na parte
esquelé ca anatômica. Feito de plás co PVC com base
resistente.

Und.

02

R$ 576,18

R$
1.152,36

Und.

07

R$ 367,50

R$
2.572,50

Und.

08

R$
5.901,20

R$
47.209,60

Und.

7

R$ 675,71

R$
4.729,97

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS
23

Prancha
de
emergência

PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO,
Material: Polie leno, Capacidade de Suporte: 180 kg,
Dimensões Aproximadas: 183 cm x 44 cm x 6,5 cm,
Caracterís cas Adicionais: Com no mínimo 3 cintos, alta
resistência a impactos, laterais com pegadores amplos para
facilitar o uso com luvas, Peso Aproximado: 8,5 kg.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

24

Manequim
Adulto
Bissexual

Manequim 1,70m com órgãos internos, simulador humano
que foi desenvolvido para treinamentos em aulas de
enfermagem.
Material PVC macio com partes emborrachadas. Cabelo e face
laváveis.
Lavagem e cuidados com olhos e ouvidos. Cuidados com a
cavidade bucal e dentes ar ﬁciais. Entubação endotraqueal.
Sucção de escarro. Inalação de oxigênio. Alimentação: orais e
nasais. Lavagem gástrica.
Principais órgãos da cavidade torácica.
Cuidados e inspeção do tórax. Punção venosa, injeção,
transfusão de sangue (ARM). Injeção subcutânea Deltóide.
Injeção vasto lateral.
Cavidade torácica, cavidade abdominal, gado, medula óssea
e punção lombar.
Enema.
Cateterismo uretral feminino. Cateterismo uretral masculino.
Irrigação da bexiga feminina. Irrigação da bexiga masculina.
Ostomia.
Bu ocks injeção intramuscular. Principais órgãos na cavidade
abdominal.
Cuidados básicos de enfermagem: banho e troca de roupas.
Peso:24,000
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

25

Torso Humano

Em tamanho reduzido com órgãos internos removíveis.
Modelo assexuado com aproximadamente 42cm incluindo 18
partes: tronco, cabeça, traquéia, esôfago e aorta, diagrama,
pulmão (4 partes), coração (2 partes), estômago, gado, rim,
baço e pâncreas, intes no, vértebra espinhal. As costas são
abertas para veriﬁcação da coluna vertebral. Montado em
base de plás co
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Manequim para
Treinamento de
RCP
–
Massagem
Cardíaca

Cama
hospitalar
manual
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ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS
Modelo anatômico para ﬁns didá cos, material silicone,
ﬁnalidade medidas básicas de rcp, po manequim adulto,
aplicação obstrução vias aéreas, mandíbula móvel,
caracterís cas adicionais válvula retenção e an -reﬂuxo,
expansão tórax, p. acessórios máscara facial, mal, ves menta

Und.

06

R$ 823,20

R$
4.939,20

Und.

06

R$
2.562,00

R$
15.372,00

Und.

02

R$ 898,78

R$
1.797,56

Und.

02

R$ 661,87

R$
1.323,74

Und.

02

R$ 212,50

R$ 425,00

Und.

08

R$ 3,84

R$ 30,72

Und.

10

R$ 165,61

R$
1.656,10

Und.

10

R$ 60,48

R$ 604,80

Und.

08

R$ 114,61

R$ 916,88

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS
Cama hospitalar, aço inoxidável, manivelas escamoteáveis,
roda de borracha, 4 rodízios de 5”, freio em rodízios diagonais,
até 2,00m, cerca de 1,00m, cerca de 0,80m, até 250 kg,
posições de tredelemburg, pés reguláveis, kit antropométrico.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

28

Balança
antropométrica

29

Balança infan l
digital

30

Antropômetro
horizontal

Balança antropométrica, estrutura chapa aço, tratamento
an ferruginoso, adulto, 300 kg, plataforma com tapete
an derrapante, 110/220 V, 60 Hz, display led ou cristal
líquido, pés reguláveis, kit antropométrico.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS
Balança pediátrica, 15kg, digital, LCD c/ relógio, bateria 9v,
trava para transporte, berço desmontável, grava úl ma
pesagem.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS
Antropômetro, pvc ou acrílico, portá l, até 1 metro,
pediátrico, esteira, medição deitado.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

31

Almotolia

Frasco – po almotolia, em polie leno(plás co), bico reto,
longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, transparente,
250ml, graduado em ml.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

32

Reanimador
manual
de
silicone adulto

Kit para reanimação manual, inclui reanimador reu lizável,
máscara, bolsa reservatório e tubo de oxigênio. Todos os
materiais são livres de látex e os sacos de máscara, ou
conector bolsa reservatório são feitas de polímero mais
estável, silicone ou polisulfona, que oferecem conﬁabilidade,
excelente vida ú l e melhor longa termo resistência a
condições ambientais extremas.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

33

Glicômetro

34

Bacia em inox

Medidor de Glicose
No Code – Sem codiﬁcação simples de usar;
- Micro Amostra de Sangue – Apenas 0,9 microlitro;
- Resultado Rápido – 5 segundos;
- Memória para 500 medições;
- Aviso de Hipoglicemia;
- Marcações Pré e Pós Refeições;
- Médias Automá cas: 7,14 e 30 dias;
- Alarmes de mediação apos 2 horas da refeição.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS
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Bacia em inox, com capacidade aproximada de 8,5 litros.
Diâmetro aproximado de 38cm e profundidade aproximada de
9cm.

35

36

Balde em inox

Bandejas
inox

em

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS
Capacidade de 5 litros em inox, para uso hospitalar. Tamanho
20x19cm.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS
Bandeja retangular lisa em aço inoxidável, lisa, com
dimensões aproximadas de 22 x 0,9 x 1,5 cm.

Und.

08

R$ 178,32

R$
1.426,56

Und.

16

R$ 36,75

R$ 588,00

Und.

02

R$
1.175,00

R$
2.350,00

Und.

02

R$ 280,00

R$ 560,00

Und.

05

R$ 91,50

R$ 457,50

Und.

02

R$
1.980,00

R$
3.960,00

Und.

10

R$ 41,32

R$ 413,20

Und.

10

R$ 12,24

R$ 122,40

Und.

02

R$ 589,90

R$
1.179,80

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

37

Cadeira
Rodas

de

Cadeira de rodas,
po funcionamento manual,
po
constru vo dobrável em duplo x, material estrutura alumínio
aeronáu co, acabamento estrutura pintura epóxi, apoio
braços escamoteáveis, acabamento do encosto e assento
náilon, po de pneus dianteiros giratórios maciços 6”, po
pneu traseiro ﬁxo 24”, po freio bilateral, capacidade máxima
até 120, caracterís cas adicionais 01 desengate rápido.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

38

Cadeira
banho

para

Cadeira de rodas, manual ﬁxa, aço inoxidável, esmaltado,
banho, adulto, encosto ﬁxo, plás co resistente, pneus
dianteiros maciços, traseiro maciço, apoio pés ﬁxo, até 250 kg,
encaixe para vaso sanitário.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

39

40

Colar Cervical

Kit
de
Laringoscópio
com lâmina

Colar cervical, material acrílico, po dobrável, plano adulto,
po fechamento velcro com 5cm, tamanho pequeno médio e
grande, caracterís cas adicionais s/ janela traqueal, c/ apoio
mandibular.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS
Laringoscópio, aço inoxidável, tamanho adulto, c/cabo,
lâminas curvas 0,1,2,3,4 retas 0,1,2,3,4, encaixe padrão,
lâminas acabamento fosco, 2 pilhas 1,5v, lâmpada halógena,
em bolsa de courvin c/ zíper, c/ lâmpada extra.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

41

Cuba Rim

Cuba rim em aço inoxidável, com capacidade para
aproximadamente de 750 ml, com aproximadamente 5cm de
altura e 25cm de largura.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

42

Cuba redonda

Bacia para assepsia em aço
aproximadas de 8 x 4 cm.
Capacidade aproximada de 150ml.

inoxidável,

dimensões

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS
43

Otoscópio

Otoscópio convencional. Reostato liga/desliga com controle
de intensidade de luz. Cabeça com conexão po baioneta.
Cabo metálico.
Espéculo permanente autoclavável. Acompanha espéculos
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reu lizáveis de encaixe metálico com trava (baioneta).
Espéculos de fácil limpeza e desinfecção, resistente a
autoclavagem.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

44

45

Kits
de
Tensiômetro e
Estetoscópio

Esﬁgmomanômetroaneróide com manguito e pêra em látex
aproximadamente 50cm, veriﬁcado e aprovado pelo
INMETRO. Tamanho da braçadeira: aproximadamente de 18 a
35 cm.
Estetoscópio com auscultador duplo função, metal cromado
de alta durabilidade com anel de metal cromado para sistema
de trava do diafragma em PVC atóxico, com excelente
sensibilidade para ausculta cardíaca. Ângulo: alumínio,
biaricular em armação metálica resistente de grande
durabilidade com ajuste automá co através de mola de aço.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

Travesseiro

Travesseiro hospitalar, confeccionado em espuma com capa
de napa, permi ndo a higienização.

Und.

40

R$ 104,89

R$
4.195,60

Und.

08

R$ 47,48

R$ 379,84

Und.

08

R$ 25,47

R$ 203,76

Und.

08

R$ 11,50

R$ 92,00

Und.

08

R$ 29,55

R$ 236,40

Und.

08

R$ 29,57

R$ 236,56

Und.

08

R$ 150,00

R$
1.200,00

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS
46

Pinça Kelly

Pinça reta em aço inoxidável, tamanho 14cm. Embalagem:
plás ca individual, constando os dados de iden ﬁcação,
procedência e rastreabilidade.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

47

Pinça
anatômica

As pinças de dissecção são usadas para segurar uma parte do
tecido, facilitando a ação de outros instrumentos, como o
bisturi e a tesoura.
Confeccionada em aço inoxidável, extremidade serrilhada.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

48

Tesoura

Tesoura cirúrgica 15cm Reta Fina/Romba. U lizado para
secção de ﬁos e outros materiais. Confeccionado em aço
inoxidável.
ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS

49

Trena Corporal Antropométrica para circunferências corporais
e linear. Trava para medição para segurar a ﬁta em posição
ﬁxa.
Retração automá ca. Resolução em milímetros. Fita aço,
maleável e inelás ca para uma correta medição.

Fita métrica

ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTIDADES
PREFERENCIAIS
50

Total

Suporte
soro

para

Suporte de soro com rodízios, altura ﬁxa aproximada de 4 pés
pintados com rodas, estrutura tubular em aço redondo. Pés
com rodízios giratórios de 2”.
Dimensões: 2,00m altura x 0,40m largura x 0,40m de
profundidade.

R$ 381.524,69

ANEXO II do Termo de Referência - Planilha de Quan ta vos por Unidade Escolar
A jus ﬁca va sobre os quan ta vos es mados estão predispostos no item 3 - Memória de Cálculo deste Termo de Referência.
Para a Memória de Cálculo dos quan ta vos de equipamentos a serem licitados foram considerados a demanda por unidade
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escolar, a seguir discriminados:

ITEM

Material

Demanda -

Demanda -

Escola Técnica
Brazlândia

Escola
Técnica Guará

Quan dade de Turmas
Técnico em Enfermagem
(21/22)

Quan ta vo Total de
Equipamentos

1

Agitador Magné co

05

0

48

05

2

Aparelho de pressão digital
automá co

10

10

48

20

3

Aspirador de sangue e secreção

05

05

48

10

4

Balança portá l para pesagem
de crianças

01

01

48

02

5

Biombos triplos de inox

09

09

48

18

6

Braço para procedimentos de
pressão sanguínea

05

05

48

10

7

Braço simulador de injeções

10

10

48

20

8

Des lador de água

02

0

48

02

9

Escadas com 2 degraus

04

04

48

08

10

Esqueleto ar culado
com suporte

02

02

48

04

11

Estadiômetro

03

03

48

06

12

Estufa para cultura biológica

02

01

48

03

13

Maca Hidráulica

06

06

48

12

14

Maca Hidráulica

02

01

48

03

15

Mesa para impressora

01

0

48

01

16

Modelo anatômico aparelho
reprodutor feminino

01

01

48

02

17

Modelo anatômico aparelho
reprodutor masculino

01

01

48

02

18

Modelo anatômico corte da
pele

01

01

48

02

19

Modelo anatômico muscular

01

02

48

03

20

Modelo anatômico nariz

01

01

48

02

21

Modelo anatômico
respiratório

sistema

01

01

48

02

22

Modelo anatômico
urinário clássico

sistema

01

01

48

02

23

Prancha de emergência

04

03

48

07

24

Manequim Adulto Bissexual

04

04

48

08

25

Torso Humano

04

03

48

07

26

Manequim para Treinamento
de RCP– Massagem Cardíaca

03

03

48

06

27

Cama hospitalar manual

03

03

48

06

adulto
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28

Balança antropométrica

01

01

48

02

29

Balança infan l digital

01

01

48

02

30

Antropômetro horizontal

01

01

48

02

31

Almotolia

08

0

48

08

32

Reanimador manual de silicone
adulto

05

05

48

10

33

Glicômetro

05

05

48

10

34

Bacia em inox

04

04

48

08

35

Balde em inox

04

04

48

08

36

Bandejas em inox

08

08

48

16

37

Cadeira de Rodas

01

01

48

02

38

Cadeira para banho

01

01

48

02

39

Colar Cervical

05

0

48

05

40

Kit de
lâmina

01

01

48

02

41

Cuba Rim

10

0

48

10

42

Cuba redonda

10

0

48

10

43

Otoscópio

01

01

48

02

44

Kits
de
Tensiômetro
Estetoscópio

20

20

48

40

45

Travesseiro

08

0

48

08

46

Pinça Kelly

08

0

48

08

47

Pinça anatômica

08

0

48

08

48

Tesoura

08

0

48

08

49

Fita métrica

08

0

48

08

50

Suporte para soro

04

04

48

08

Laringoscópio

com

e

ANEXO II AO EDITAL – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
À
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Endereço: SBN Quadra 02 Bloco C - Edi cio Phenícia, térreo - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 – DF
Apresentamos proposta de PREÇOS acordo com as especiﬁcações, condições e prazos estabelecidos no Pregão
Eletrônico n.º 26/2021-SUAG/SEE-DF, dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente.
Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respec vos Anexos.
Nossa cotação para entrega dos materiais e/ou equipamentos são conforme abaixo:

22/10/2021 16:34

SEI/GDF - 68916335 - Edital

34 of 43

ITEM

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

QTDE

UNID

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

E MODELO

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

Declaramos que esta proposta tem validade de XX(XX) dias corridos, contados da data de abertura da licitação.
O prazo para entrega dos materiais (e/ou equipamentos) será de até (XX) dias úteis, contados a par r da
re rada/recebimento da respec va Nota de Empenho ou da assinatura do Contrato.
Apresento garan a conforme estabelecido no Anexo I do edital.
Declaro que entregarei o(s) material(s) [OU equipamento(s) e/ou peça(s)] comprovadamente novo (s) e sem uso,
uma vez que não será(ão) aceito(s) material(is) / equipamento(s) ou peça(s) recondicionado(s), reu lizado(s) ou reformado(s).
(CONFORME O CASO)
Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da
execução do objeto.
DECLARAMOS AINDA QUE, ATENDEMOS OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL previstos no art. 7º da Lei distrital nº 4.770/2012, em especial que produz/comercializa bens:
a)
cons tuídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas –ABNT;
b)

que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c)
que não contém substâncias
organismos nacionais ou internacionais;

perigosas

acima

dos padrões tecnicamente recomendados por

d)
acondicionados em embalagem adequada, feita com a u lização de material reciclável, com o menor
volume possível;
e)

que funcionem com baixo consumo de energia ou de água;

f)
que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, signiﬁquem
economia no consumo de recursos naturais;
g)

que possuam cer ﬁcado emi do pelos órgãos ambientais;

h)

que possuam cer ﬁcação de procedência de produtos.

Brasília-DF ,XX de XXX de 20XX.
XXX
Assinatura e Iden ﬁcação do Representante legal da Licitante

ANEXO III DO EDITAL
DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019
(em papel mbrado da empresa)
À Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral
Referência: Pregão nº 26/2021
A : Pregoeiro

A empresa XX (nome da empresa), CNPJ-MF n.º XXXX, inscrição estadual XXXX, sediada XXXX (endereço completo),
representada por XXXX, CPF nº XXXX por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no
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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, XX de XXXX de XXXX.
___________________________________
Representante Legal

ANEXO IV AO EDITAL – MINUTA DE CONTRATO
(AQUISIÇÃO COM PRAZO DE ENTREGA INTEGRAL)
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidora de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS Nº XX/XXXX - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do Padrão nº
07/2002. Processo nº 00080-00168523/2019-82

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
1.1. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, doravante
denominado (SEE-FDF), inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.676/0001-07, representado neste instrumento pelo XXX , portador do
RG n.º XXXX e do CPF n.º XXXX, (CARGO QUE OCUPA), de acordo com o xxxxx
e a empresa XXXX, doravante denominada
CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o nº XXXX, com sede na XXXX , CIDADE-UF, Tel.: (XX) XXXX e-mail: (XXXX), representado
por XXXX, portador(a) do RG nº XXXX SSP/XX e do CPF nº XXXX, na qualidade de XXXX.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO
2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Edital de XXXX nº (LINK SEI), da Proposta (LINK SEI), da XXXX e
das Leis nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, recepcionado no DF pelo Decreto distrital nº 40.205/2019,
pela(s)Lei(s) do DF nº 4.611/2011 e 6.112/2018 (obrigatoriedade da implantação do Programa de Integridade nas empresas que
contratarem com o DF), pela Lei Complementar nº 123/2006, pelos Decretos distritais nº 36.520/2015, 35.592/2014 e 26.851/2006
e alterações posteriores, pelo Parecer Referencial nº 10/2020- PGCONS/PGDF que aprova a presente minuta e, subsidiariamente,
pela Lei nº 8.666/1993, além das demais normas per nentes, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e
seus Anexos.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO
3.1 O Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos de enfermagem existentes no mercado nacional para
atender às necessidades de aparelhamento do laboratório do Curso Técnico em Enfermagem da Escola Técnica de Brazlândia, da
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, consoante especiﬁca o Edital de nº XXXX (LINK SEI) e da Proposta (LINK SEI), que
passam a integrar o presente Termo.
4. CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO
4.1. A entrega do objeto processar-se-á de forma INTEGRAL em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da
assinatura do Contrato, conforme especiﬁcação con da no Edital de XXXX nº XXXX(LINK SEI) e na Proposta (LINK SEI), facultada sua
prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, devidamente jus ﬁcada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato.
4.2. A entrega se dará na Unidade III da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Gerência de
Almoxarifado - GEAL, situada no SIA SAP Lote E, CEP 71.215-000- Brasília /DF, telefones (61) 3901-6094/6095 e 3901-2589, de
segunda a sexta-feira, nos horários de 8h às 11h30 e de 13h às 16h30, exceto feriados.
5. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR
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5.1. O valor total do Contrato é de R$ XXXX (XXXX), devendo a importância ser atendida à conta de dotações
orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária XXXX.
5.2. Os preços rela vos ao futuro Contrato são ﬁxos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com
o art. 28 da Lei nº 9.069/1995.
6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I – Unidade Orçamentária: XXXX.
II – Programa de Trabalho: XXXX.
III – Natureza da Despesa: XXXX.
IV – Fonte de Recursos: XXXX.
6.2. O empenho inicial é de XXXX. (XXXX), conforme Nota de Empenho nº XX, emi da em XX/XX/XXXX, sob o
evento nº XXXX, na modalidade XXXX.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito
Federal, em parcela(s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até (XX) dias de sua apresentação, devidamente atestada
pelo Executor do Contrato.
7.1.1 A Nota Fiscal apresentada para ﬁns de pagamento deve ser emi da pelo mesmo CNPJ constante na proposta
de preços, à exceção de empresas que sejam matriz e ﬁlial (Acórdão nº 3.056/2008 – TCU – Plenário);
7.1.2. As Notas Fiscais apresentadas com CNPJ divergente da proposta de preços, à exceção de empresas matriz e
ﬁlial (item 7.1.1, in ﬁne), serão devolvidas pela Administração, para a devida correção (emissão de Nota Fiscal com o CNPJ correto).
7.2. A Nota Fiscal deverá ser emi da em nome da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF,
CNPJ: 00.394.676/0001-07.
7.3. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos:
7.3.1. Prova de Regularidade junto à Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), à Dívida A va da União e junto
à Seguridade Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991 – contribuições previdenciárias e as às de terceiros), fornecida por meio da Cer dão Nega va, ou Posi va com Efeito
de Nega va, de Débitos Rela vos aos Tributos Federais e à Dívida A va da União;
7.3.2. Cer ﬁcado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/1990);
7.3.3. Cer dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;
7.3.4. Cer dão de regularidade rela va a débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante a
apresentação de cer dão nega va, em plena validade, que poderá ser ob da no site www.tst.jus.br/cer dao.
7.4. Os pagamentos, pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, de valores iguais ou
superiores a R$5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do
beneﬁciário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB (Decreto distrital nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011), exceto:
7.4.1. Os pagamentos às empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;
7.4.2. Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou Contratos que, em virtude
de legislação própria, só possam ser movimentados em ins tuições bancárias indicadas nos respec vos documentos;
7.4.3. Os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham ﬁliais e/ ou representações
no DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado.
7.5. Passados (XX) dias sem o devido pagamento da Administração, a parcela devida será atualizada
monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efe vo pagamento de acordo com a variação do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo -IPCA.
7.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe
for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou
correção monetária (quando for o caso).
8. CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DEVIGÊNCIA
8.1. O Contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias a contar de sua assinatura.
9. CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL
9.1. Não será exigida a garan a de Contrato, visto a natureza do objeto contratual.
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA
10.1. A garan a ou assistência técnica do bem está especiﬁcada de acordo com o Termo de Referência e com a
proposta, anexos a este Termo.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
11.1 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.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Referência:

12.1. A Contratada ﬁca obrigada a apresentar ao Distrito Federal, sem prejuízo do estabelecido no Termo de

12.1.1. até o quinto dia ú l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários,
resultantes da execução do Contrato;
12.1.2. comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, ﬁscais e comerciais.
12.2. A Contratada deverá:
12.2.1. garan r a boa qualidade dos produtos fornecidos à Administração, bem como efetuar a sua subs tuição, às
suas expensas, no prazo es pulado no Edital, após a comunicação da Administração, de qualquer produto entregue, que não esteja
de acordo com as especiﬁcações ou em relação ao qual, posteriormente, não obstante os testes realizados, venha a se constatar
qualquer adulteração ou vício;
12.2.2. zelar e garan r a boa qualidade dos produtos fornecidos à Administração, em consonância com os
parâmetros de qualidade ﬁxados e exigidos pelas normas técnicas per nentes, expedidas pelo poder Público;
12.2.3. cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos, responsabilizando-se
pela qualidade das embalagens que acondicionam o produto;
12.2.4. responsabilizar-se pelo pagamento de taxas, fretes, seguros, transporte, embalagens e demais encargos
decorrentes do fornecimento do objeto deste Contrato;
12.2.5. responder por violações a direito de uso de materiais, métodos ou processos de execução protegidos por
marcas ou patentes, arcando com indenizações, taxas e/ou comissões que forem devidas;
12.2.6. entregar os produtos observando que o acondicionamento e o transporte devem ser feitos dentro do
preconizado para os produtos e devidamente protegido do pó e variações de temperatura. No caso de produtos termolábeis, a
embalagem e os controles devem ser apropriados para garan r a integridade do produto, devendo ser u lizadas preferencialmente
ﬁtas especiais para monitoramento de temperatura durante o transporte;
12.2.7. entregar os produtos observando que as embalagens externas devem apresentar as condições corretas de
armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento, etc.);
12.2.8. entregar os produtos observando que as embalagens primárias individuais dos produtos devem apresentar o
número do lote, data de fabricação e prazo de validade.
serviço;

12.3 Cons tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de
12.4. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes;

12.5. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em compa bilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação;
12.6. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos (empregados) e
acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais
despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços;
12.7. A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade
por encargos trabalhistas, ﬁscais, comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos, bem como a inexistência de formação
de vinculo emprega cio entre os empregados da Contratada e a Administração Pública.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃOCONTRATUAL
13.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi vo, com amparo no
art.65 da Lei nº 8.666/1993, vedada a modiﬁcação do objeto.
13.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização ﬁnanceira,
prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respec vo valor, dispensa
a celebração de aditamento.
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14.CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES
14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato, serão aplicadas as
penalidades estabelecidas no Decreto 26.851/2006 e alterações posteriores.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL
15.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo,
desde que haja conveniência para a Administração, bastando para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato, devendo ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
16.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DARESCISÃO
16.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec vo
processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/1993, sujeitando-se a Contratada às
consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA
17.1. Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida
A va e cobrados mediante execução na forma da legislação per nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral
do Contrato.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO EXECUTOR
18.1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, designará um Executor para o Contrato, que
desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal.
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
19.1. A eﬁcácia do Contrato ﬁca condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na
Imprensa Oﬁcial, até o quinto dia ú l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. Os
Contratos e seus aditamentos serão lavrados na Gerência de Contratos, Convênios e Termos - GCONT/DICOT/SUAG/SEE-DF, a qual
manterá arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemá co do seu extrato, que se formalizam por instrumento lavrado
em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia ao processo que lhe deu origem, nos termos do art. 60, caput, da Lei 8.666/1993.
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
20.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento do
presente Contrato.

Pelo Distrito Federal:
_______________________
Autoridade competente

Pela Contratada:
__________________________
Representante legal

ANEXO V – REGULAMENTAÇÃO DAS PENALIDADES NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL
DECRETO DO DF Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006
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Regula
a
aplicação de
sanções
administra vas
previstas nas
Leis Federais
nos 8.666, de
21 de junho de
1993 (Lei de
Licitações
e
Contratos
Administra vos),
e 10.520, de
17 de julho de
2002 (Lei do
Pregão), e dá
outras
providências.

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso VII, art.100 da Lei Orgânica do Distrito
Federal, e tendo emvista o 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, bem como o disposto no art. 68 da Lei Federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e
ainda, a centralização de compras ins tuída nos termos da Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competências
ins tuídas pela Lei Distrital no 3.167, de 11 de julho de 2003, DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO I
Disposições Preliminares
Art. 1o A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri va 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 neste Decreto.
Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com dispensa e inexigibilidade de
licitação, nos termos do que dispõe a legislação vigente, e ainda às licitações realizadas pelas Administrações Regionais, até o limite
máximo global mensal estabelecido no art. 24, incisos I e II, da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do
disposto no § 1o do art. 2o da Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999.

SEÇÃO II
Das Espécies de Sanções Administra vas
Art. 2o As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garan da a prévia defesa, estão
sujeitas às seguintes sanções:
I-

advertência;

II -

multa; e

III -

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

a)
para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocada dentro do prazo
de validade de sua proposta, não celebrar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude ﬁscal; a
penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de
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Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no Contrato e das demais cominações legais, aplicadas e
dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta come da;
b)
para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade será
aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come da.
IV declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo vos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.
Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste ar go poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II,
facultada a defesa prévia a interessada, no respec vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
SUBSEÇÃO I
Da Advertência
Art. 3o A advertência é o aviso por escrito, emi do quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e será
expedido:
I - pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do
procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o
órgão par cipante do Sistema de Registro de Preços; e
II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual,
entendida desde a recusa em re rar a nota de empenho ou assinar o Contrato.
SUBSEÇÃO II
Da Multa
Art. 4o A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso
injus ﬁcado na entrega ou execução do Contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado,
desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplida sem atraso, em caráter excepcional, e a
critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigação contratada;
III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo
da aplicação do disposto nos incisos I e II deste ar go;
IV -15% (quinze por cento) em caso de recusa injus ﬁcada do adjudicatário em assinar o Contrato ou re rar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão
do serviço, ou rescisão do Contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e
V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do Contrato,
exceto prazo de entrega.
§ 1º A multa será formalizada por simples apos lamento contratual, na forma do art. 65,§8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e será executada a pós regular processo administra vo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da no ﬁcação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, observada a seguinte ordem:
I - mediante desconto no valor da garan a depositada do respec vo Contrato;
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
III - mediante procedimento administra vo ou judicial de execução.
§2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garan a prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua
diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados Judicialmente.
§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par r do dia seguinte ao do vencimento do prazo
de entrega ou execução do Contrato, sedia de expediente normal na repar ção interessada, ou no primeiro dia ú l seguinte.
§ 4º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respec vos custos de cobrança.
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§ 5º A multa poderá ser aplicada cumula vamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta come da,
consoante o previsto no Parágrafo único do art. 2º e observado o princípio da proporcionalidade.
§6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou Contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se
houver jus ﬁcado interesse da unidade contratante em admi r atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do
inciso II do caput deste ar go.
§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste ar go não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não
ensejam penalidades.
Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações previstas na Lei Federal nº 12.232, de 29 de
abril de 2010, nos seguintes percentuais:
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado,
desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso,em caráter excepcional,e a
critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigação contratada;
III - 1% (um por cento) do valor do Contrato em caso de recusa injus ﬁcada do adjudicatário em assinar o termo contratual dentro
do prazo estabelecido pela Administração;
IV - 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar,
o que for menor, em caso de rescisão contratual;
V - até 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste
executar, o que for menor, pelo descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II.
SUBSEÇÃO III
Da Suspensão
Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par cipar de licitações e de contratar com a
Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante
e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins tuído 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:
I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi da pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM,
ou pelo órgão integrante do Sistema de Registro de Preços, a licitante e/ou contratada 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 auten cada, de forma deﬁni va;
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
não celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do Contrato; e
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:
a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsiﬁcados nas licitações, obje vando obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
b) tenha pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação; e
c) receber qualquer das multas previstas no ar go anterior e não efetuar o pagamento.
§ 1o São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento
licitatório,e,em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par cipante
do Sistema de Registro de Preços; e
II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual,
entendida desde a recusa em re rar a nota de empenho ou assinar o Contrato.
§ 2o A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oﬁcial do Distrito Federal.
§ 3o O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem
pra cadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.
SUBSEÇÃO IV
Da Declaração de Inidoneidade
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Art. 6o A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista
dos mo vos informados na instrução processual.
§ 1o A declaração de inidoneidade prevista neste ar go permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo vos que
determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida
sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.
§ 2o 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 21 de junho de1993.

CAPÍTULO II
DAS DEMAIS PENALIDADES
Art. 7o As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsiﬁcados, ou que por quaisquer outros meios
pra carem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal,
administrado pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
I - suspensão temporária do cer ﬁcado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses,
dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e
II- declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto.
Parágrafo único. Aplicam-se a este ar go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto.
Art. 8o 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 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002:
I - tenham sofrido condenação deﬁni va por pra carem, por meios dolosos, fraude ﬁscal no recolhimento de quais quer tributos;
II - tenham pra cado atos ilícitos, visando frustrar os obje vos da licitação; e
III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos pra cados.
CAPÍTULO III
DO DIREITO DE DEFESA
Art. 9 o É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respec va no ﬁcação.
§1o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra cou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerarse-ão os dias consecu vos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;
§ 3ºOs prazos referidos neste ar go só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en dade.REVOGADO
§ 4º Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será
formalizada por despacho mo vado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal, devendo constar:
I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;
II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;
III - o fundamento legal da sanção aplicada; e
IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.
§ 5º Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação
da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sí o www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao
Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal - e-Compras, e aos demais
sistemas eletrônicos de contratação man dos por órgãos ou en dades da Administração Pública do Distrito Federal.
§ 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 apos lamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993.
CAPÍTULO IV
DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS
Art. 10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.
Parágrafo único. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.
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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, ressalvados os casos em que o objeto
exija penalidade especíﬁca.
Art. 13. As sanções previstas nos ar gos 3º, 4º e 5º do presente 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.
Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en dade.
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 2006.
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