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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E 

JUVENTUDE 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº 001/2016 - SECRIANÇA 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E 

JUVENTUDE, através da sua Comissão de Licitação, (Portaria nº 221, de 10 de novembro de 

2015, publicada no DODF n.º 218, de 13 de novembro de 2015), designada pelo Senhor 

Secretário, de conformidade com os termos do Processo nº 417.000.056/2016 e com observância 

às disposições do presente Edital; da Lei 8.666/93, do Decreto Distrital nº. 26.851/2006 e da Lei 

Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações posteriores, e, ainda, de acordo com as 

condições estabelecidas neste Edital,  torna público que fará realizar licitação do tipo MENOR 

PREÇO, na modalidade de CONCORRÊNCIA, no regime de execução indireta - 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, objetivando a CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 

ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO FEMININO – GAMA / DF, a ser edificado na Área 

Especial n.º 02 RA II – Gama-DF, prazo de execução previsto de 12 (doze) meses. Os recursos 

financeiros originários do Convênio SICONV nº 761602/2011-SDH/PR, objeto do Processo 

00004.002007/2011-97, celebrado entre a União, por intermédio da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República e o Distrito Federal, por intermédio desta Secretaria da 

Criança, estão alocados no Programa de Trabalho nº 14.243.6228.1825.0004. Fontes 100 e 907; 

elemento de despesa 44.90.51; Data de abertura: 14/04/2016, às 9:00hs - Sala de reuniões, 

localizada no 3º andar, do Ed. Sede, SAAN Quadra 01, Lote 785, Comercial C, Brasília-DF.  

devidamente especificado nos Anexos deste Edital. 

  

“havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à 

Corrupção, no telefone 0800-6449060”. 

 

Valor estimado da contratação: R$ 16.636.168,88. 

 

O Edital e seus anexos poderão ser retirados mediante entrega de 02 (dois) CD‟s, na 

SUAG, localizada no 2º andar do Edifício Sede desta Secretaria, localizada no Setor de 

Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), Quadra 01, Lote C, Brasília-DF - CEP 70632-

100. Para maiores informações ligar para o telefone (0xx61) 3213-0717. 

 

1.  DO DIA, DA HORA E DO LOCAL 

1.1. A sessão pública para recebimento e abertura das propostas dar-se-á no dia, hora e 

local a seguir indicados: 

Dia:  14/04/2016 
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Hora: 09:00 Horas 

Abertura dos Envelopes: 09:30 Horas 

Local: SALA DE REUNIÃO, localizada no 3º andar da sede da Secretaria situada no Setor 

de Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), Quadra 01, Lote C, 

Brasília-DF. 

1.2. Não havendo expediente na data marcada para abertura da licitação, ficará a 

reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, salvo disposições em contrário. 

 

2.  CONDIÇÃO PRELIMINAR  

2.1. A participação na Licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos 

deste Edital, Anexo(s) e Instruções, bem como na observância dos Regulamentos 

Administrativos e das Normas Técnicas pertinentes. 

 

3.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1. Poderão participar da presente licitação, empresas nacionais ou estrangeiras 

interessadas que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 

constantes deste Edital e seus anexos, isoladamente ou em consórcio de empresas. 

3.2. A participação de Consórcios será admitida mediante a apresentação do 

compromisso, por instrumento público ou particular, de constituição do Consórcio 

subscrito pelos representantes legais das Empresas consorciadas, do qual deverão 

constar, em cláusulas específicas, a indicação da participação de cada Empresa, e 

suas obrigações, e a designação da Empresa líder do Consórcio, que será a 

responsável perante Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes 

e Juventude pelo cumprimento dos compromissos assumidos na proposta e no 

futuro Contrato, sem prejuízo da responsabilidade solidária da(s) outra(s) 

Empresa(s) consorciada(s) e a submissão incondicional às regras da licitação. 

3.2.1 Apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 

1993, por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de 

qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado e, 

para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores 

de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação. 

3.2.2 Impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, 

em mais de um consórcio ou isoladamente. 

3.2.3 Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em 

consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 
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3.2.4 Em consórcio integrado por empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança 

caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira. 

3.2.5  O consórcio vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do 

contrato, sua constituição e registro, nos termos do compromisso subscrito 

pelos consorciados. 

3.2.6  O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo 

de conclusão do objeto licitatório, até sua aceitação definitiva. 

3.3. A empresa Licitante ou consórcio deverá estar organizado e ter condições para 

exercer todas as tarefas técnicas e administrativas exigidas para o desempenho das 

atividades, além de ter condições plenas de alocar facilidades, bem como pessoal 

qualificado próprio em todos os níveis exigidos, no momento em que for 

necessário. 

3.4. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução da 

obra/serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 

a) Empresas que tenham em seu quadro de pessoal servidor ou dirigente da Secretaria 

De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e Juventude ou ainda membro 

efetivo ou substituto da Comissão de Licitação; 

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista 

ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 

controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

c) Empresas que estejam suspensas temporariamente ou declaradas inidôneas para 

licitar ou contratar com Administração direta e indireta dos entes da Federação 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e de quaisquer Poderes. 

d) O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

e) Pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja 

familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou 

entidade da administração pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em 

comissão ou função de confiança por meio de contrato de serviço terceirizado; 

contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens; convênios e os 

instrumentos equivalentes, conforme Decreto Distrital nº 32.751/2011 e suas 

alterações posteriores; 

f) Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, 

pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos 

e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários; e 

g) O disposto no item anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação. 
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3.5.  A licitante poderá estar representada na data, hora e local da abertura da licitação 

por preposto credenciado com poderes para intervir nas fases do procedimento 

licitatório. 

3.6.  A falta de credenciamento de que trata o item 3.5 não inabilita a licitante, ficando, 

porém o seu representante impedido de se manifestar durante a licitação. 

3.7. Por documento de credenciamento entenda-se: 

a) Carta de credenciamento, procuração com poderes bastante ou ato constitutivo da 

licitante; ou, ainda, 

b) Certificado de Registro Cadastral, em que conste o nome do Representante Legal. 

 

4.  RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

4.1. Os documentos e a proposta necessários à participação dos interessados na presente 

licitação serão entregues em envelopes separados e fechados, contendo em suas 

partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social das 

licitantes, os seguintes dizeres: 

 

CONCORRÊNCIA N 
O
 001/2016 - SECRIANÇA 

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E 

JUVENTUDE 

“DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE N 
O

 01”. 

 

CONCORRÊNCIA N 
O
 001/2016 - SECRIANÇA  

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E 

JUVENTUDE 

“PROPOSTA - ENVELOPE N 
O

 02”. 

4.2. Todos os elementos de proposta deverão ser apresentados datilografados ou 

impressos, perfeitamente legíveis, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, 

devidamente datados e assinados. 

4.3. Após a habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo ou 

fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

4.4. Não serão aceitos e considerados documentos de Habilitação, Proposta de Preços, 

recursos administrativos e impugnação ao edital apresentados por telex, telegrama, 

via postal ou fac-símile (fax). 

 

5. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 Por força da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas – ME e as empresas 

de pequeno porte – EPP que tenham interesse em participar desta licitação deverão 

apresentar Declaração conforme Anexo V e atender os procedimentos a seguir 

dispostos:  
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5.1.1. Apresentar, no envelope nº 01 (documentação para habilitação), documento 

comprobatório que a classifique como ME ou EPP. Caso a licitante não apresente 

a documentação pertinente, decairá o direito de ser tratada como tal.  

5.1.1.1.  Deverá ser apresentado, juntamente com a declaração de ME ou EPP, 

documento que comprove a aptidão da licitante para fazer jus aos 

benefícios previstos na LC 123/2006. Serão aceitos como 

comprovantes documentos como:  

a) contrato social, ou documento equivalente, devidamente registrado na 

Junta Comercial informando que a empresa é ME ou EPP;  

b) comprovante de inscrição no SIMPLES Nacional;  

c) Certidão Simplificada da Junta Comercial, informando que a empresa é 

ME ou EPP;  

d) Declaração de Enquadramento como ME ou EPP endereçado à Junta 

Comercial, com o devido registro do órgão;  

e) outros documentos que comprovem a veracidade da declaração de 

enquadramento como ME ou EPP.  

5.1.2.1.  Na habilitação, caso a documentação referente à habilitação fiscal 

apresente alguma irregularidade, a ME ou EPP terá até 05 (cinco) dias 

úteis, a partir do momento em que a ME ou EPP for declarada 

vencedora, prorrogáveis por igual período, mediante solicitação da 

licitante, para a apresentação de nova documentação escoimada dos 

vícios constatados.  

 5.1.2.2.   Caso a ME ou EPP não apresente a documentação no prazo do subitem 

anterior, implicará decadência do direito à contratação, bem como 

ficará sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.  

5.1.2.  Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 

situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à melhor 

proposta classificada.  

5.1.3.  Para efeito do disposto no item 5.1.2, caracterizado o empate, proceder-se-á do 

seguinte modo:  

5.1.3.1 A ME ou EPP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova 

proposta no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a divulgação das 

propostas e do empate, sob pena de preclusão;  

5.1.3.2.  A nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior 

àquela considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado 
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será adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP); 

vencida a etapa de habilitação.  

5.1.3.3.  Não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, na forma do subitem 5.1.3.2, 

serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes que se enquadrem no 

percentual do item 5.1.2, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito;  

5.1.3.4.  No caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs ou EPPs que se 

encontrem enquadradas no item 5.1.2, será realizado sorteio entre elas para 

que identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. A 

primeira proposta inferior àquela considerada vencedora do certame será 

atribuído o objeto da licitação, vencida a etapa de habilitação.  

5.1.3.5.  Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 5.1.3, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame;  

5.1.3.6.  O procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial 

não tiver sido apresentada por ME ou EPP. 

 

 

6.  DA HABILITAÇÃO 

6.1. O envelope DOCUMENTAÇÃO deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de 

inabilitação da licitante, os documentos de que tratam os artigos 27 a 31 da Lei 

8.666/93, em original ou cópia autenticada em cartório, ou ainda, cópia 

acompanhada do original para efeito de autenticação por membro da Comissão de 

Licitação, e a seguir indicado: 

OBS:  Recomenda-se, para facilitar a conferência dos mesmos, que os documentos 

abaixo indicados sejam numerados sequencialmente, na mesma ordem que 

se segue. 

6.1.1. Relativamente à habilitação jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhados 

dos documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício. 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização de funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir. 
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6.1.2. Relativamente à regularidade fiscal e trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, do Distrito Federal ou 

Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal para todas as licitantes. Prova 

de regularidade com a Fazenda do Município e do respectivo Estado, para as licitantes 

com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, emitidos pelos respectivos estados ou 

município ou por meio eletrônico/via internet. 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através de certidão expedida pela Receita 

Federal, emitido pela Receita Federal ou por meio eletrônico/via internet; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, em plena validade, para comprovar 

a inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, por meio eletrônico/via internet 

– www.tst.jus.br/certidao - (Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011). 

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, compreendendo: 

f.1) Certidão Negativa de Débito - CND emitida pelo INSS ou instrumento equivalente, 

em plena validade, emitido por INSS ou por meio eletrônico/via internet; e 

 

f.2) Certificado de Regularidade de situação junto ao FGTS ou instrumento equivalente, 

emitido pela Caixa Econômica Federal ou impresso por meio eletrônico/via 

internet. 

 

6.l.2.1 - Os documentos acima exigidos devem ser obrigatoriamente relativos ao 

domicílio ou sede da licitante. 

 

 

6.1.3. Relativamente à qualificação econômico-financeira: 

a) Balanço Patrimonial e demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da Empresa, 

vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

a.1) As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em 

curso, deverão apresentar o Balanço de Abertura. 

a.2) No caso específico de Sociedades do tipo S.A., o balanço e demonstrações 

contábeis deverão ser apresentados por publicação no Diário Oficial do DF ou 

Estado de origem. 

a.3)  A empresa que tenha optado pelo Lucro Presumido, para fins de imposto de renda, 

bem como as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, ainda que sejam 

enquadradas no SIMPLES, ficam também obrigadas a apresentar o Balanço 

Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social. 

http://www.tst.jus.br/certidao
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b) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral 

(LG)  1; Liquidez Corrente (LC)  1 e Solvência Geral (SG)  1, resultantes da 

aplicação das seguintes fórmulas: 

 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LG = ------------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 

ATIVO CIRCULANTE 

LC = ----------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE 

 

ATIVO TOTAL 

SG = ----------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 

AC: Ativo Circulante 

RLP: Realizável a Longo Prazo 

PC: Passivo Circulante 

PNC: Passivo Não Circulante 

AT: Ativo Total  

 

b.1)  A licitante deverá apresentar os cálculos constantes da letra “b” do item 6.1.3 em 

papel timbrado, assinado pelo seu representante legal e por um contador. 

c) O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer 

dos Índices de Liquidez Geral; Liquidez Corrente e Solvência Geral deverá comprovar 

que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor total da contratação, no valor de R$ 1.663.616,88. 

d) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica. A certidão terá validade de trinta dias, a contar da data de sua 

expedição. 

e) Serão consideradas com capacidade econômico-financeira satisfatória as empresas que 

obedecerem às condições do item 6.1.3. 

 

6.1.4. Relativamente à qualificação técnica: 

a) Certidão de pessoa jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), ou por meio 

eletrônico/via internet, da sede da empresa licitante, dentro do prazo de validade. Se a 

empresa CONTRATADA, for de outra praça, no ato da CONTRATAÇÃO deverá 

apresentar a Certidão de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA do estado de origem, e 

está deverá ser obrigatoriamente visada pelo CREA/DF, de acordo com o Art. 69, da 

Lei 5.194, de 24/12/66 e Resolução nº 265, de 15/12/79 do CONFEA. 
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b) Acervo técnico:  

b.1 - do responsável técnico: 

Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa vencedora da licitação 

tenham executado(s) construção de obras com características     compatíveis    ao    

objeto     licitado.    Essa     comprovação     será       feita         através        de         

certidão(ões)      e/ou      atestado(s), em nome do(s) próprio(s) RT(„s), fornecido por 

pessoa (s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente certificado(s) pelo 

CREA, onde conste a execução dos seguintes serviços: 

 

 CARACTERÍSTICAS DA OBRA 

Estaca Strauss 

Aço CA-50 / CA-60 

Forma madeira compensada 

Concreto fck 25 / 30 MPA 

Estrutura metálica em aço para cobertura 

Alvenaria em blocos cerâmicos  9 – 14 – 19 cm 

Piso industrial de alta resistência 

Pavimentação em blocos de concreto intertravados 

Instalação de grupo moto gerador - 260 Kva 

Instalação de subestação abrigada – 500 Kva 

 

b.2 - da empresa:  

Capacidade Operativa da Empresa: a Licitante deverá comprovar que tenha 

executado obras com características compatíveis com o objeto desta licitação através 

de certidão(ões) e/ou atestado(s), com indicação da(s) ART(s) do(s) contrato(s)  

relativo á execução da(s) obra(s) atestada(s), em nome da própria licitante, fornecido 

por Pessoa(s) Jurídica de direito Público ou Privado, acompanhados pela respectiva 

CAT – Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA ou CAU. É permitida a 

apresentação de diferentes atestados de capacidade técnica para cada um dos 

diferentes serviços, desde que em um dos atestados contemple o quantitativo 

mínimo de 50% (cinquenta por cento) por item do acervo exigido, onde conste 

necessariamente a execução dos seguintes serviços: 

 

 

 CARACTERÍSTICAS DA OBRA QUANT. UNID. 

Estaca Strauss 1.042 m 

Aço CA-50 / CA-60 55.893 kg 

Forma madeira compensada 5.372 m² 

Concreto fck 25 / 30 MPA 711 m³ 

Estrutura metálica em aço para cobertura 810 m² 

Alvenaria em blocos cerâmicos  9 – 14 – 19 cm 1.785 m² 

Piso industrial de alta resistência 836 m² 
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Pavimentação em blocos de concreto intertravados 1.480 m² 

Instalação de grupo moto gerador - 260 Kva 1 un 

Instalação de subestação abrigada – 500 Kva 1 un 

 

OBSERVAÇÃO:  Os quantitativos mencionados acima são exigências mínimas que 

visam orientar a relação de atestado compatível com o objeto 

licitado a ser apresentado, pelos licitantes, para habilitação, 

correspondendo a 50% dos quantitativos previstos para a obra. 

 

c) Apresentar Declaração de Conhecimento, conforme modelo “anexo III” deste Edital, 

expressando inteiro conhecimento das condições a que se refere o objeto a ser 

contratado e observadas as condições estabelecidas no Memorial Descritivo e demais 

documentos técnicos. 

d) Declaração de responsabilidade técnica de acordo com o modelo e nos termos do Anexo 

I do Edital, na qual deverá constar a qualificação dos responsáveis técnicos indicados 

para a execução das obras em licitação, assinada pelo representante legal da licitante. 

d.1) O vínculo do(s) Responsável(eis) técnico(s) indicado(s) com a empresa será 

demonstrada apenas pelo licitante vencedor, no momento da contratação (Decisão 

nº 002/2012 do  Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF). 

 A comprovação dessa condição se dará por meio de cópia autenticada da CTPS - 

Carteira de Trabalho e previdência Social, Contrato de Prestação de Serviços, sem 

vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum ou qualquer documento 

revestido de fé pública, para o empregado, ou do Contrato Social da Empresa, 

para o sócio ou proprietário, e que nenhum destes profissionais é responsável 

técnico de outra empresa em outra região, sem autorização do CREA/DF. 

 

 

d.2)  É vedada a indicação de um mesmo engenheiro como responsável técnico por  

mais de uma empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 

e) Gestão Ambiental: 

e.1 Embora a obra objeto desta licitação não necessite de licenciamento ambiental, 

durante a sua execução, a partir da ordem de serviço, a empresa contratada se 

compromete pelo acompanhamento/monitoramento e identificação de riscos e 

resposta à emergências que possam ter impacto(s) sobre o meio ambiente. 

 

e.2 Compromete-se ainda a apresentar semestralmente Relatórios de Controle 

Ambiental e fotográfico, que eventualmente poderão ser encaminhados ao Instituto 

Brasília Ambiental (IBRAM). 

f) Caso a empresa apresente a certificação ISO14001, a mesma ficará dispensada de 

apresentar as exigências contidas na alínea “e.2”. 
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6.1.5. Declaração, que em cumprimento ao Inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição 

Federal, não contratará, caso seja vencedora da presente licitação, durante o período da 

execução dos serviços, menores de 16 (dezesseis) anos, bem como não determinará 

trabalhos em período noturno, perigosos ou insalubres a funcionários menores de 18 

(dezoito) anos, conforme modelo Anexo VI. 

6.1.6. As licitantes que apresentarem o Certificado de Registro Cadastral - CRC, 

expedido pela NOVACAP ou outro órgão da administração direta do GDF, em plena 

validade, em qualquer grupo e qualquer das categorias “a”, “b”, “c”, “d” ou “e”, ficam 

dispensadas de apresentar os documentos exigidos nos itens 6.1.1 e 6.1.2 – alíneas “a” e 

“b” deste Edital. 

6.1.7.  Declaração que desenvolverá suas atividades obedecendo aos critérios de 

sustentabilidade ambiental para serviços de engenharia na administração Pública Federal, 

conforme dispõe a Instrução Normativa n.º. 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretária de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, conforme “ANEXO VIII” deste Edital. 

6.1.8. Declaração, sob as penas da lei, a superveniência de fato impeditivo da habilitação 

(modelo Anexo VII do Edital). 

6.1.9. As empresas estrangeiras que não funcionem no Brasil deverão apresentar 

documentação comprobatória da representação legal no Brasil, com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativamente e judicialmente. 

6.1.10. As empresas sediadas no exterior atenderão às exigências relativas à documentação 

nas mesmas condições estabelecidas para as empresas brasileiras. Os documentos 

apresentados deverão ser equivalentes aos exigidos para as empresas brasileiras, 

expedidos, conforme o caso, por entidades públicas ou privadas de seus países de origem, 

autenticados pelos respectivos consulados brasileiros e traduzidos  por tradutor 

juramentado. 

6.1.11.  Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 

estar em nome da licitante, que efetivamente prestará os serviços: 

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz; 

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

sendo dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

7.  DA PROPOSTA 

 

7.1. A proposta deverá ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo “IV”, 

devendo vir datilografada ou impressa eletronicamente, em uma via original, em papel 
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com timbre da firma, tamanho ofício ou carta, em língua portuguesa, redigida com 

clareza, sem ressalvas, emendas rasuras ou entrelinhas, em que conste o número deste 

Edital, assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da 

licitante ou seu procurador constituído, juntando-se, neste caso, cópia da procuração 

com poderes específicos. 

7.1.1  As empresas licitantes deverão apresentar a 1º via em papel timbrado 

da empresa e a 2º via em meio magnético no formato Excel, da 

proposta de preços, das planilhas orçamentárias, das composições de 

preços unitários, dos demonstrativos de encargos sociais, de BDI e do 

cronograma físico-financeiro. 

7.1.2 O representante legal deverá comprovar essa qualidade, anexando cópia de 

pelo menos um dos documentos indicados no item 3.7 deste Edital, caso não 

conste na documentação do Envelope nº 01. 

7.2. Na proposta será consignado: 

a) Preço global em real, pelo qual a empresa se compromete a executar os serviços 

objeto do presente Edital. 

b) O preço global proposto pelo licitante não poderá, sob pena de desclassificação, 

ser superior ao custo estimado pela Secretaria De Estado De Políticas Para 

Crianças, Adolescentes e Juventude, constante do Anexo “II” deste Edital, na forma 

do art. 48 da Lei nº 8.666/93.  

c) Prazo para execução global dos serviços não superior a 12 meses e prazo de 

validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos. 

d) Declaração de que, nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas, diretas 

e indiretas, com materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas, óleos 

lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, 

taxas e emolumentos, leis sociais e trabalhistas, seguros e lucros, bem como 

quaisquer outros encargos necessários para a execução dos serviços. As despesas 

indiretas e o lucro da licitante deverão estar considerados em item específico – BDI, 

conforme planilha de composição do preço. 

e) As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar 

todos os desenhos e especificações fornecidas. 

f) A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de 

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 

qualquer alteração, seja para mais, seja para menos. 

g) O valor do ISS compreendido no preço, observado o disposto no Decreto n 
o
 

14.122, de 19 de agosto de 1992, que regulamenta a Lei n 
o
 294 de 21/07/92, do 

Governo do Distrito Federal. 

h) Na proposta de preços deverá ser declarada expressamente, a concordância do 

proponente aos termos do Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, alterado pelos 

Decretos nº 26.993, de 12/07/2006 e nº 27.069, de 14/08/2006. 
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7.3. A licitante deverá apresentar Planilha Orçamentária, mantendo, sob pena de 

desclassificação, a descrição dos itens constantes no anexo “Planilha Estimativa” da 

Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e Juventude, 

indicando as quantidades, os preços unitários parciais e o preço global. 

a) A apuração dos quantitativos, com base nos projetos fornecidos pela 

Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e Juventude, 

é de responsabilidade das licitantes, devendo os custos advindos de 

eventuais diferenças por ela apontadas serem considerados na sua proposta. 

b) Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços unitários e/ou 

globais simbólicos, irrisórios e/ou abusivos (art.45, inciso II e §§ 1° e 2° da 

Lei n° 8.666/93); 

c) Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços unitários 

que ultrapassem o valor unitário da planilha estimativa da 

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, 

ADOLESCENTES E JUVENTUDE. 

7.4. As licitantes deverão apresentar as composições de preços unitários de todos os 

itens constantes nas planilhas estimativas da Secretaria De Estado De Políticas Para 

Crianças, Adolescentes e Juventude, sob pena de desclassificação, segundo o 

modelo de COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS – (em anexo), nas seguintes 

condições: 

a) As composições de preços unitários deverão expressar detalhadamente os 

insumos para sua formação – materiais, equipamentos, mão de obra, com a 

discriminação dos seus coeficientes de consumo, unidades, preços unitários 

e totais, sob pena de desclassificação; 

b) As composições de preços unitários dos serviços deverão estar em 

conformidade com as respectivas descrições, unidades e totalizações 

apresentadas na planilha estimativa da proponente, sob pena de 

desclassificação; 

c) As composições de preços unitários deverão informar as incidências de 

encargos sociais sobre o valor da mão-de-obra da proponente, da seguinte 

forma:  

c.1) Se a unidade da mão-de-obra for “mês” a incidência de encargos sociais 

deverá ser o percentual total demonstrado para a mão-de-obra 

“mensalista”, e 

c.2) Se a unidade da mão-de-obra for “hora” a incidência de encargos 

sociais deverá ser o percentual total demonstrado para a mão-de-obra 

“horista” 

c.3) Em caso de divergência entre o preço unitário apresentado na planilha 

estimativa e o preço total apresentado na composição de preços 
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unitários, prevalecerá o preço unitário total da composição de preços 

unitários. 

7.5 As licitantes deverão apresentar o demonstrativo do BDI – Bonificações e 

Despesas Indiretas adotado na planilha estimativa da proponente, sob pena de 

desclassificação, nas seguintes condições: 

a) O limite máximo para o valor de BDI é o adotado na planilha estimativa da 

NOVACAP, ou seja, 29,19% para obras e serviços. Serão desclassificadas as 

propostas que apresentarem valor de BDI superior a esse teto.  

b) Os demonstrativos de BDI`s apresentado pela proponente deverá estar em 

conformidade com o modelo fornecido pela Secretaria De Estado De Políticas 

Para Crianças, Adolescentes e Juventude (Anexos) composto dos mesmos itens, 

e calculado pela fórmula apresentada no modelo, sob pena de desclassificação. 

7.6 As licitantes deverão apresentar os demonstrativos de encargos sociais (leis 

sociais) incidentes sobre a mão-de-obra adotados na planilha da proponente, sob 

pena de desclassificação, nas seguintes condições: 

a) O valor máximo para os encargos sociais incidentes sobre a mão-de-obra de 

horistas e mensalistas é igual aos valores adotados nas tabelas de composição de 

preços SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil – Caixa Econômica Federal). Serão desclassificadas as 

propostas que apresentarem valor de encargos sociais para mão de obra 

superiores a esse teto. 

7.7  Dos resultados de verificação preliminar, que será feita antes da licitação da 

obra/serviço deverá a licitante dar imediata comunicação por escrito à Secretaria De 

Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e Juventude, apontando dúvidas 

e/ou irregularidades que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressão a 

normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, 

omissões ou discrepâncias que possam trazer embaraços ao perfeito 

desenvolvimento das obras/serviços. 

7.8 Os serviços a serem executados são aqueles constantes da(s)s planilha(s) 

orçamentária(s) anexa(s) ao presente edital. 

7.9 A proposta será acompanhada de cronograma físico-financeiro, devidamente 

assinado por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei nº 

5194/66, contendo os itens correspondentes a planilha orçamentária: 

7.9.1 – O cronograma físico financeiro apresentado na proposta é apenas 

indicativo. O cronograma definitivo deverá ser elaborado pela empreiteira e 

aprovado pela Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, 

Adolescentes e Juventude. 

7.10 No caso de aditivos para execução de serviços não previstos inicialmente, porém 

indispensáveis à conclusão das obras, estes serão pagos de acordo com os Preços e 

Serviços das Tabelas de SINAPI ou SICRO 2, conforme previsto no Decreto nº 

7.983, de 08 de abril de 2013, mantido o desconto aplicado nos preços de referência 

da licitação, conforme Decisão nº 2344/2014 e Acórdão TCU 467/2015. 
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7.11 Em atendimento ao disposto no Art. 40 – Inciso V da Lei nº 8.666/93, 

informamos que há projeto executivo disponível. 

 

 

8.  DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

8.1. No dia, hora e local especificados no subitem 1.1 deste Edital, a COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, receberá os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO e a 

PROPOSTA, numerando-os de acordo com a ordem de entrega. Após o Presidente 

da Comissão declarar encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, nenhum 

outro documento será recebido. 

8.2. Concluído o recebimento dos envelopes terá início a abertura dos ENVELOPES N
O
 

01, contendo a documentação de habilitação que será conferida e examinada pela 

COMISSÃO. 

8.3. Qualquer documento e/ou certidão emitida por meio eletrônico/via internet, a 

Comissão de Licitação, poderá comprovar a sua autenticidade através de consulta 

aos respectivos sites oficiais. 

8.4. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da 

COMISSÃO e pelos representantes legais das firmas licitantes, não cabendo 

posteriormente qualquer reclamação por parte daqueles que se abstiverem de 

rubricá-los. 

8.5. Abertos os envelopes de no 01, contendo a DOCUMENTAÇÃO, a COMISSÃO, 

poderá divulgar, na mesma ou em outra reunião, o resultado do exame da 

documentação, devolvendo às licitantes inabilitadas o segundo envelope 

(PROPOSTA), ainda fechado, mediante recibo, desde que não tenha havido recurso 

ou após a sua denegação. 

8.6. Serão inabilitadas as licitantes que não satisfizerem os requisitos exigidos para 

participação e habilitação nesta licitação. 

8.7. Encerrada a fase de habilitação proceder-se-á a abertura dos envelopes contendo as 

propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem 

interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento 

dos recursos interpostos. 

8.7.1. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe 

desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de 

fatos supervenientes. 

8.8. Nos termos do art. 40, inciso VI, c/c o art. 43 § 6º, da Lei nº 8.666/93, após a fase 

de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

8.9. É facultado à COMISSÃO ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documentos ou de informações que deveriam constar 

originalmente nos envelopes 01 ou 02. 
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9.  DO JULGAMENTO 

9.1. O Julgamento será procedido de acordo com o tipo de licitação menor preço 

global, previsto no Art. 45, § 1
o
, Inciso I, da Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo 

julgada vencedora a firma que apresentar o menor preço global para execução dos 

serviços, e atender a todas as exigências do edital. 

9.1.1. A licitante deverá apresentar Planilha Orçamentária, mantendo, sob pena de 

desclassificação, a descrição dos itens constantes no anexo “Planilha 

Estimativa” da Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, 

Adolescentes e Juventude, indicando as quantidades, os preços unitários 

parciais e o preço global. 

a) A apuração dos quantitativos dos demais itens, com base nos projetos fornecidos 

pela Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, é de 

responsabilidade das licitantes, devendo os custos advindos de eventuais diferenças 

por ela apontadas serem considerados na sua proposta. 

b) Serão desclassificadas propostas manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações 

de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores 

sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores. 

   a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta 

   por cento) do valor orçado pela administração, ou 

    b) valor orçado pela administração.  

 

  9.1.2. Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global 

da  proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se 

referem as  alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura do contrato, 

prestação de garantia  adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, 

igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da 

correspondente proposta 

9.2. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e 

Juventude poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 

apresentação de outras, escoimadas das causas que as desclassificaram. 

9.3. A COMISSÃO poderá admitir propostas que apresentarem vícios de forma ou erros 

evidentes, sempre que estes vícios não abranjam questões substantivas ou que sua 

correção não viole o princípio de igualdade das proponentes. 

9.4. Conforme dispõe o art. 40, inciso VII, c/c o art. 44, § 2º da Lei nº 8.666/93, não se 

considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada 

nas ofertas dos demais licitantes. 

9.5. O resultado da presente licitação será afixado no mural da Comissão de Licitação 

além da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. 
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10.  DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E IMPUGNAÇÕES 

10.1. Os recursos administrativos deverão ser apresentados na seguinte forma: 

10.1.1. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 

lavratura da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento; 

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n.º 8.666/93;   

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

10.1.2. Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba 

recurso hierárquico; 

 

10.1.3.  Pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário 

Estadual ou Municipal, conforme o caso, na hipótese do § 4
o
 do art. 87 desta 

Lei, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

 

10.1.4. A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", deste 

artigo, excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, 

será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos 

previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato 

em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta 

aos interessados e lavrada em ata. 

 

10.1.5. O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes 

razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva 

aos demais recursos. 

 

10.1.6.  Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão 

impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

10.1.7. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o 

ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 

informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade. 

 

10.1.8. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia 

ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao 

interessado. 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L8666cons.htm#art87�3
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L8666cons.htm#art87�3
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10.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante Secretaria de Estado 

de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, a licitante que não o fizer até 

o segundo dia útil que anteceder a abertura do certame. 

10.3. Recursos interpostos sem fundamentos e com fins de tumultuar, frustrar ou retardar 

o procedimento licitatório, serão encaminhados ao Ministério Público para fins de 

oferecimento da denúncia contra o licitante, conforme o disposto nos artigos 100 e 

101 da Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei nº 9.648/98. 

 

11.  DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1. Feita a classificação das propostas e não havendo a interposição de recursos, a 

COMISSÃO lavrará ata circunstanciada, encaminhando o processo à Autoridade 

Competente para homologação. 

11.1.1. Após a homologação, a licitante adjudicatária será notificada e convocada a 

assinar o Termo de Contrato ou instrumento equivalente. 

 

12.  DO CONTRATO 

12.1. O contrato para execução dos serviços objeto desta licitação será estabelecido entre 

a Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e Juventude e 

a firma vencedora, após a adjudicação do objeto licitado, no regime de empreitada 

por preço global. 

12.1.1 DA SUBCONTRATAÇÃO: 

a) A contratada não poderá subempreitar / subcontratar o total das obras e 

serviços a ela adjudicados, salvo quanto aos itens que por sua especialização 

requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados. 

 

Os serviços que poderão ser subcontratados representam cerca de 14,48% do valor 

de custo total das obras, e só poderão ser subcontratados mediante autorização pela 

Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e Juventude, para 

firmas que comprovem sua especialização, mediante atestado técnico, compatível 

com a obra. 

 

Indicamos abaixo, os serviços especializados para esta concorrência e suas quantidades: 

 

 Cabine de medição – 1 un 

 Subestação abrigada 500 kva – 1 un 

 Quadros de distribuição de energia – 3 un 

 Estrutura metálica  – 1.620 m² 

 Cobertura com telha metálica térmica – 1.620 m² 

 

b) Perante a CONTRATANTE, a responsabilidade sobre esses serviços é da 

empresa contratada e não será transmitida aos subcontratados. 
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12.1.2 O vínculo do(s) Responsável(eis) técnico(s) indicado(s) com a empresa 

seja demonstrado apenas pelo licitante vencedor, no momento da 

contratação (Decisão nº 002/2012 do  Tribunal de Contas do Distrito 

Federal - TCDF). 

12.2. A Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e Juventude 

convocará a licitante vencedora para assinar o termo de contrato, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação formalizada, sob pena de 

decair o direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 22 

deste Edital. 

12.3. Para assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar indicação do número da 

conta, código e nome da agência do BRB - Banco de Brasília S/A, em atendimento 

ao Decreto nº 32.767/2011, para fins de pagamento, vedada em qualquer hipótese a 

cessão de direito sobre os respectivos créditos a terceiros. 

12.4. Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que não tenham filial ou representação no Distrito 

Federal poderá indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto nº 

18.126/97. 

12.5. O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente acima estabelecido 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela 

licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado 

e aceito pela Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e 

Juventude. 

12.6. Todas as obras que possam interromper ou perturbar o livre trânsito de veículos 

e/ou pedestres ou que possam oferecer perigo a segurança pública, deverão ser 

iniciadas com autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre 

a via. 

12.6.1 – Com relação à sinalização, a contratada deverá seguir os seguintes 

procedimentos. 

a) Dirigir-se à Divisão de Engenharia de Trânsito – DIVENG – SEPS, 

706/906, Lote “D”, fone: 244 –3993, ramais 301 ou 308, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, do período 

programado para a realização da obra, munido dos seguintes 

documentos: 

 Ficha de solicitação da Autorização fornecida pelo DETRAN, 

devidamente preenchida; 

 Comprovante de pagamento de encargos da Autorização; 

 Projeto de sinalização da obra em duas vias, de acordo com as 

normas de sinalização existentes, obedecendo o padrão de 

apresentação da ABNT; 
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 Cronograma da obra, constando das etapas a serem executadas e 

a respectiva duração. 

12.7. É facultado à Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e 

Juventude quando o convocado não assinar o Termo de Contrato ou não aceitar a 

retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar as 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto aos preços ou revogar a licitação, independente da cominação prevista no 

Art. 81, da Lei 8.666/93 e das sanções estabelecidas. 

12.7.1. O disposto no artigo acima citado não se aplica aos licitantes convocados 

nos termos do art. 64, § 2
o
 desta Lei, que não aceitarem a contratação, nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço. 

12.8. Para assinatura do contrato a vencedora da licitação deverá apresentar comprovante 

de formalização de garantia, correspondente a 05% (cinco por cento) do valor 

atribuído ao contrato, realizada em caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, 

seguro garantia ou fiança bancária. 

12.9. No caso de a licitante optar pela fiança bancária: 

a) A cobertura deverá se estender até 60 (sessenta) dias após o período de 

vigência do contrato. 

b) Para assinatura do aditivo contratual de prorrogação de prazo a contratada 

deverá apresentar a prorrogação da fiança bancária referente ao período de 

prorrogação do mesmo. 

c) A caução de fiança bancária será resgatada pela Diretoria Financeira até 72 

horas antes do vencimento, caso não tenha em seu poder o termo de 

recebimento definitivo da obra. 

12.9.1. No caso da licitante optar pela apresentação do Seguro garantia, a apólice 

deverá conter cláusula de “incancelabilidade do seguro”. 

12.10. Se, por qualquer razão, durante a execução contratual, for necessária a prorrogação 

do prazo de validade da garantia de execução do contrato, a CONTRATADA ficará 

obrigada a providenciar a efetivação da mesma, nos termos e condições 

originalmente aprovados pela Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, 

Adolescentes e Juventude. 

12.11. A garantia de execução do contrato ou seu saldo se houver, somente será devolvida 

à CONTRATADA após o cumprimento integral das obrigações contratuais por ela 

assumidas. 

12.12. Para que o requerimento solicitando a devolução da caução seja protocolado na 

Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e Juventude 
deverá estar acompanhado do original da Guia de Recolhimento e cópia do Termo 

de Recebimento Definitivo.  
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12.13. A Contratada, responderá pela solidez e segurança do trabalho, nos termos do 

disposto no art. 618 do Código Civil. 

12.14. A Contratada deverá observar o disposto na Lei nº 4.182, de 21 de julho de 2008. 

12.15. A contratada deverá observar o disposto no Decreto nº 29.174, de 17 de junho de 

2008, publicado no DODF de 18.06.2008 – republicado DODF de 01.07.2008. 

 

12.16.  As despesas decorrentes da execução das obras objeto da presente licitação serão 

atendidas à conta dos Recursos do Programa de Trabalho: 14.243.6228.1825.0004. 
 

 

13.  DAS PRÁTICAS AMBIENTAIS 

 

13.1. A licitante vencedora contratada deverá cumprir os procedimentos de proteção 

ambiental, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos 

termos da legislação pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da 

especificação do projeto; 

13.2.  A licitante vencedora contratada responderá pelos crimes ambientais que praticar 

nos termos da legislação vigente; 

13.3.  Os prejuízos causados por embargos pelo órgão ou entidade de controle ambiental, 

devido a danos decorrentes da execução dos serviços, serão de responsabilidade da 

licitante vencedora contratada, bem como os autos de infração lavrados que 

gerarem pagamentos de multas; 

13.4. É de responsabilidade da licitante vencedora a obtenção de certidões, ou outras 

licenças, de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou 

municipal no decorrer do contrato. 

 

14.  DO PLANO DE PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO DAS ATIVIDADES DA 

CONSTRUÇÃO 

 

14.1. A licitante vencedora contratada deverá elaborar e implementar um Plano de 

Prevenção da Poluição das Atividades da Construção que identifique e demonstre 

as medidas provisórias e definitivas para controle da erosão no terreno, devido à 

ação das chuvas, ventos e da movimentação de terra e equipamentos no terreno, 

bem como da contenção dos sedimentos e das medidas tomadas para evitar sua 

descarga nos corpos d‟água (Exemplos: Proteção dos taludes temporários contra 

erosão; gerenciamento da água de chuva por meio de captação e drenagem; etc.). 

14.2.  A licitante vencedora contratada deverá elaborar medidas para controle de 

partículas em suspensão, como por exemplo: Nas calçadas ao redor do 

empreendimento, na pavimentação dentro do canteiro de obras, no interior da 

construção e onde mais existir resíduos pulverulentos, os mesmos deverão ser 

umedecidos antes da varrição, controle da entrada e saída de caminhões que 

transportam terra para que suas caçambas sejam protegidas com lona. 
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14.3.  Implementar um sistema de lava-rodas nas saídas do empreendimento. 

14.4.  Visando a redução dos impactos ambientais gerados pelos resíduos oriundos da 

construção a Contratada deverá acatar a Resolução CONAMA 307/2002, que 

estabelece as diretrizes, critérios e procedimentos para gestão dos resíduos da 

construção civil. 

14.5.  A licitante vencedora contratada também deverá explicitar em 5 (cinco) dias após o 

início dos serviços sua Proposta Técnica a expectativa de tipos e os respectivos 

volumes de resíduos para cada etapa de construção, bem como os respectivos 

planos de gerenciamento, armazenagem, destinação e registro para cada tipo de 

resíduos elencados e os que mais surgirem, de forma a garantir que pelo menos 

75% de todo o resíduo gerado durante a construção seja reutilizado ou desviado de 

aterro e encaminhado para reciclagem. Esta comprovação deverá ser feita através 

de documentação de transporte e recebimento do material. 

14.6. A licitante vencedora contratada deverá enviar mensalmente, uma planilha a 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura (DIENAR/SECRIANÇA) comprovando os 

seguintes dados: 

a. Tipo de material desviado / reciclado dentro do seu código e classe; 

b. Quantidade de resíduo/ entulho de obra desviado / reciclado; 

c. Empresa destinatária qualificada e autorizada pelo GDF; 

d. Responsável pelo transporte às usinas de reciclagem, cooperativas, etc.; 

e. Descrição dos materiais enviados para Bota-Foras e aterros; e 

f. Identificação e localização dos Bota-Foras / Aterros, bem como o responsável pelo 

respectivo transporte. 

14.7.  A licitante vencedora contratada deverá criar um plano de gerenciamento da 

qualidade ambiental interna durante o período da construção. 

14.8. Realizar limpeza abrangente dos dutos e substituição dos filtros que tenham sido 

utilizados na fase de construção para assegurar que poeira e outros contaminantes 

gerados durante a construção sejam removidos antes da ocupação do edifício. Os 

dutos de insuflamento e retorno, equipamentos de ventilação, e plenums devem ser 

limpos antes dos testes de qualidade do ar interno, e novamente, mediante antes da 

aceitação da entrega da obra. 

14.9. Proibição do fumo na obra. Estabelecer uma política que restrinja o fumo a uma 

área designada no canteiro, completamente ventilada e que não venha a receber 

revestimentos absorventes. Implantar sinalização indicativa do local designado; 

14.10. Planejar a sequencia de instalação dos materiais para evitar a contaminação de 

materiais porosos tais como isolamentos, carpetes, forros e placas de gesso. 

14.11. Proteger materiais armazenados no local e materiais que possam absorver a 

umidade e contaminantes. Os materiais porosos deverão ser protegidos com lona 

plástica evitando que eles sejam contaminados. 
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14.12. Todos os ambientes, à medida que finalizados, deverão estar protegidos hora por 

fechamento do ambiente por porta com vedação temporária em suas frestas, hora 

com proteção de lona plástica em locais que não possuem portas. 

14.13. Durante atividades geradoras de poluição em espaços fechados, sempre que 

possível ventilá-los diretamente para o exterior, para dissipar emissões de materiais 

e acabamentos e proteger os trabalhadores de exposição a substâncias tóxicas. 

14.14. Criar controles, tais como agendamento de atividades de construção ao final do dia, 

para ventilar durante a noite (quando o canteiro de obras e o entorno estão 

desocupados). 

14.15. A limpeza da construção durante a pré-ocupação deverá ser executada por empresa 

especializada, que utilizará além das ferramentas e equipamentos tradicionais 

(vassouras, rodos, aspiradores de pó e sacos plásticos de lixo), produtos de limpeza 

biodegradáveis. 

14.16. Todos os materiais que possam emitir VOC´s (compostos orgânicos voláteis) ou 

odores deverão ser isolados e protegidos em recipientes fechados evitando a 

contaminação do ambiente, além disso, estes materiais deverão ser armazenados em 

locais de grande ventilação; 

14.17. Deverão ser solicitadas aos fornecedores destes produtos as fichas técnicas de 

produtos considerados perigosos e identificando-os com etiquetas facilmente 

visíveis, tomando cuidados especiais com estes produtos. 

14.18. A impermeabilização, quando realizada internamente ao edifício deverá possuir 

liberação pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura (DIENAR/SECRIANÇA), 

quanto à escolha do material utilizado para análises dos índices de compostos 

orgânicos voláteis. Estas informações deverão ser dadas com 1 mês de antecedência 

antes da aplicação. 

14.19. Ventilar o edifício com quantidade significativa de ar externo durante e após 

serviços de pintura e assegurar um flush-out completo antes da ocupação. 

14.20. A licitante vencedora contratada deverá utilizar sistemas e componentes hidráulicos 

com vazão reduzida (eficientes). 

14.21. Ao utilizar espécies vegetais no paisagismo ou para controle de erosão, a 

Contratada deverá utilizar espécies de baixo consumo de água. 

14.22. Preferencialmente, toda a água utilizada no canteiro de obras para a lavagem de 

betoneiras de concreto usinado e para o lava-rodas deverá ser não potável. 

14.23. A licitante vencedora contratada deverá utilizar carpetes, adesivos, selantes, tintas e 

vernizes com baixo índice de emissão de VOC‟s, conforme orientações e 

aprovações da Diretoria de Engenharia e Arquitetura/SECRIANÇA. 

Adicionalmente, para estes produtos, deve-se registrar a quantidade, os tipos de 

produtos utilizados e os locais de aplicação; 

14.24. A licitante vencedora contratada deverá priorizar soluções técnicas e equipamentos 

com baixo consumo de energia. 

14.25. A seleção de materiais deve priorizar: 
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a. Materiais devem apresentar a extração da matéria-prima e manufatura do produto 

preferencialmente dentro de um raio de 800 km da obra; 

b. Materiais, se possível, devem possuir em sua composição um percentual de material 

reciclado (pré-consumo e/ou pós-consumo); 

c. Madeira certificada pelo Cadastro Técnico Federal – CTF do IBAMA, caso seja 

fabricante para madeira estrutural, pisos, portas, acabamentos e móveis, isto é, para 

toda madeira que permanecerá no prédio após a construção, caso seja revendedor 

ou representante deverá apresentar o Cadastro da respectiva Industria; 

d. Materiais rapidamente renováveis; e 

e. Materiais de reuso; 

14.26. A licitante vencedora contratada deverá criar um procedimento de consulta a 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura/SECRIANÇA, antes da aquisição dos 

materiais; 

14.27. Treinamento dos subcontratados: A licitante vencedora contratada deverá treinar e 

alertar seus subcontratados quanto às premissas de sustentabilidade de forma a 

garantir que os mesmos atendam às metas estabelecidas no edital. 

14.28. A licitante vencedora contratada deverá cumprir integralmente os demais critérios 

exigidos pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura/SECRIANÇA, em relação aos 

serviços contratados. 

 

15.  PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS 

 

15.1. O prazo de garantia da obra, conforme art. 618 do Código Civil, não poderá ser 

inferior a 05 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo, a ser 

emitido por Comissão designada pela autoridade competente. 

 

 

16.  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

I - Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, a Secretaria De Estado De Políticas 

Para Crianças, Adolescentes e Juventude obriga-se a: 

   

a) efetuar o pagamento na forma estabelecida na Cláusula Terceira do presente contrato, 

dentro do prazo estipulado, desde que atendidas às formalidades previstas; 

 

b) permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste contrato, 

livre acesso às instalações para a execução das obras; 

 

c) designar representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, que 

anotará em diário de obra todas as ocorrências verificadas; 
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d) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na 

execução do contrato; 

 

e) acompanhar e fiscalizar as condições de habilitação e qualificação da CONTRATADA; 

 

II - Para execução da obra objeto deste contrato, a CONTRATADA se obriga a:  

 

a) executar fielmente o objeto contratado conforme as especificações, projetos, normas 

técnicas da ABNT e da Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e 

Juventude e prazos estipulados neste contrato; 

 

b) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da 

execução ou de materiais empregados; 

 

c) atender as determinações do representante designado pela Secretaria De Estado De Políticas 

Para Crianças, Adolescentes e Juventude, bem assim as de autoridade superior; 

 

d) aceitar, nas mesmas condições contratuais, as ampliações ou reduções do objeto contratado, 

nos limites estabelecidos no parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

 

e) manter preposto, aceito pela Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes 

e Juventude, no local da obra, para representá-la na execução do contrato; 

 

f) providenciar e conservar a sinalização necessária de acordo com as normas do 

DETRAN/DF; 

 

g) fornecer um barraco de madeira ou de lona para a fiscalização, bem como afixar placas de 

acordo com os padrões estabelecidos pela Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, 

Adolescentes e Juventude; 

 

h) efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei nº 6.496, de 

07.12.77; 

 

i) entregar a obra completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar; 

 

j) responder pelos danos causados direta ou indiretamente à Secretaria De Estado De Políticas 

Para Crianças, Adolescentes e Juventude ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do presente contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

Fiscalização da Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e Juventude; 

 

k) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução deste instrumento; 

 

l) zelar pela execução da obra com qualidade e perfeição; 
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m) manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, por esse assumidas. 

 

n) não contratar trabalho infantil, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, e Decreto n° 6481/2008, que regulamenta os artigos 3º, alínea “d”, e 4º da 

Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), bem como de 

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho ao ar livre, sem proteção adequada contra 

exposição à radiação solar, chuva e frio. 

 

o) A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso 

das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 

 

 

17.  DO RECEBIMENTO 

 

17.1.  O recebimento provisório das obras/serviços será feito após sua conclusão, pela 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura/SECRIANÇA, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita da CONTRATADA.  

 

17.2.  O recebimento definitivo será realizado no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, 

a contar da lavratura do Termo de Recebimento Provisório, observado o disposto 

no art. 69 da Lei n° 8.66/93, por Comissão a ser designada pela Diretoria de 

Engenharia e Arquitetura/SECRIANÇA, devendo a CONTRATADA, nesta 

oportunidade, apresentar comprovante de quitação dos débitos perante a 

Previdência Social.  

 

17.3.  Com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo opera para a Contratada o 

compromisso disposto no art. 618 da Lei n° 10.406/2002. 

 

18.  DA RESCISÃO 

18.1. A Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e Juventude 

poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses autorizadas pelo artigo 79, 

inciso. I, da Lei 8.666/93, desde que, formalmente justificada e assegurado o direito 

ao contraditório e ampla defesa, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências 

determinadas pelo art. 80 desse mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais 

sanções estabelecidas no item 22. 
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19.  DOS PRAZOS 

19.1. O prazo de vigência do Contrato ou instrumento equivalente é de 15 (quinze) 

meses, contado a partir da data de sua assinatura e eficácia com a publicação de seu 

respectivo extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. 

19.2. O prazo de início dos serviços será de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data 

de emissão da correspondente ordem de serviço. 

19.3. O prazo máximo de execução e conclusão dos serviços será de 12 (doze) meses, 

contados a partir do 1º dia útil da emissão da correspondente ordem de serviço. 

19.4. Os prazos previstos nos itens anteriores poderão ser prorrogados, nos casos 

previstos no art. 57, § 1º e seus incisos, da Lei nº 8.666/1993. 

 

20.  DO PAGAMENTO 

  

20.1.  Os pagamentos serão realizados mensalmente, pela Secretaria De Estado De 

Políticas Para Crianças, Adolescentes e Juventude diretamente à CONTRATADA, 

mediante a apresentação de Notas Fiscais/Faturas, por serviços executados de 

acordo com o cronograma físico-financeiro aprovado. 

20.1.1 A contratada deverá solicitar o faturamento através do Livro de Ordem e 

somente após a autorização da Fiscalização no mesmo poderá emitir a 

fatura. 

20.1.2 A contratada deverá apresentar os comprovantes de pagamento dos seguros 

quanto da emissão da primeira fatura. 

20.2.  O pagamento dar-se-á mediante emissão de Ordem Bancária-OB junto ao Banco de 

Brasília S/A, em Brasília-DF, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, contados da 

data de apresentação pela CONTRATADA da documentação fiscal e trabalhista 

correspondente e após o atesto da fiscalização da Secretaria De Estado De Políticas 

Para Crianças, Adolescentes e Juventude e do executor do Contrato. 

20.2.1. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu 

preenchimento, serão formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação. 

20.2.2. Os pagamentos 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, exceto: 

I - os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela 

Administração Pública federal; 

II - os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, 

convênios ou contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser 

movimentados em instituições bancárias indicadas 

nos respectivos documentos; 
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III - 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. 

20.3.  Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição 

deverão ser reapresentados num prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 

20.4.  Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o 

prazo de pagamento passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação. 

20.5.  Para pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverá 

apresentar à Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e 

Juventude /Diretoria Financeira: 

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 

Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da 

Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007). 

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 

8.036/90); 

III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 

IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, em plena validade, para 

comprovar a inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, por meio 

eletrônico/via internet – www.tst.jus.br/certidao - (Lei nº 12.440, de 07 de julho 

de 2011). 

V  - Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser efetuada 

mediante certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à 

Dívida Ativa da União, por elas administrados. 

20.6.  A Contratada deverá apresentar os comprovantes de pagamento dos seguros quanto 

da emissão da primeira fatura. 

20.7.  Para o pagamento da primeira Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverá 

apresentar à Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e 

Juventude /Diretoria de Engenharia e Arquitetura: 

a) O registro da obra no CREA/DF (contrato e cópia da guia da ART) 

b) a aprovação dos projetos nas concessionárias de serviços públicos se for o 

caso, e 

c) o pagamento das taxas pertinentes à execução das obras junto à respectiva 

Administração Regional, bem como a respectiva licença, se for o caso. 

20.8.  Para o pagamento da última Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverá 

apresentar à Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e 

Juventude o termo de recebimento provisório, em original ou fotocópias 

autenticadas. 

20.9.  A Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e Juventude 

não autorizará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de paga ou relevada a 

http://www.tst.jus.br/certidao
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multa que porventura lhe tenha sido aplicada, ou, ainda, sido indenizado o dano 

provocado. Nestas hipóteses efetuará a retenção nas faturas apresentadas, no valor 

correspondente à multa e ou dano apurado. 

20.10.  Em atendimento ao disposto no art. 40, Inciso XIV, “c”, da Lei nº 8.666/93, o 

critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do 

período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, será o 

IPCA pro rata tempore, e sem previsão de multa em desfavor do DF. 

20.11.  Em atendimento ao disposto no art. 40 Inciso XIV, “d”, da Lei nº 8.666/93, o 

critério de compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e 

descontos, por eventuais antecipações de pagamentos, será o IPCA pro rata 

tempore, e sem previsão de multa em desfavor do DF. 

 

21.  REAJUSTAMENTO 

21.1. Em período inferior a um ano, os preços serão fixos e irreajustáveis, de acordo com 

o art. 28 da Lei 9.069/95. Ultrapassado esse período, os mesmos poderão ser 

reajustados anualmente, nos termos da Lei nº 10.192/01, adotando-se o INCC – 

Índice Nacional da Construção Civil da FGV - ICC Brasília. (Coluna 18 ou Coluna 

35 conforme o caso, levando-se em conta a natureza da obra ou serviço). O marco 

inicial para contagem da periodicidade de um ano, para efeito de reajuste será a 

data da apresentação da proposta, desde que o contrato seja assinado no prazo de 

sua validade. 

 

22.  DAS SANÇÕES 

22.1. O não cumprimento das obrigações a serem assumidas em razão deste 

procedimento, sujeitará a licitante adjudicatária, garantida a prévia defesa, até no 

máximo 05 (cinco) dias úteis, às seguintes sanções, nos termos do Decreto nº 

26.851, de 30/05/2006, alterado pelos Decretos nº 26.993, de 12/07/2006 e nº 

27.069, de 14/08/2006, e suas alterações posteriores: 

22.1.1. Advertência 

22.1.2. Multa nos percentuais definidos no subitem 22.3 

22.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e 

Juventude por até 02 (dois) anos. 

22.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

22.2. A recusa injustificada da vencedora em assinar o contrato ou retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação, sujeitando-se às sanções acima indicadas. 

22.3.  O atraso injustificado para cada etapa de serviço previsto no Cronograma sujeitará 

a licitante adjudicatária às seguintes multas, conforme fixado no Decreto nº 26.851, 



 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E  

JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL 

 Subsecretaria de Administração Geral 

 

Concorrência n.º 001/2016-SECRIANÇA/Processo n.º 417.000.056/2016 

 

  

Secretar ia  de Estado de  Polí t icas para Cr ianças ,  Adolescentes  e  Juventude  

SAAN, Quadra 01, Comercial, Lote C, Brasília/DF - CEP: 70.640-000 

Fone: (61) 3213-0717 

 

de 30/05/2006, alterado pelos Decretos nº 26.993, de 12/07/2006 e nº 27.069, de 

14/08/2006. 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na execução dos 

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; 

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execução dos 

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; 

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato/nota de empenho, por 

descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nas 

alíneas “a” e “b” deste subitem; 

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em 

assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do 

contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; 

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de 

qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega; 

f) Quando o atraso ou inexecução ocorrer por comprovado impedimento ou por 

motivo de reconhecida força maior, devidamente justificados, a 

CONTRATADA ficará isenta das penas. 

 

23.  DA FISCALIZAÇÃO 

23.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante 

da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para 

assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

23.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

23.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 
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24.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Eventuais divergências entre os termos do Edital, dos modelos e anexos prevalecem 

os termos do Edital. 

24.2. Quaisquer consultas ou pedidos de esclarecimento só serão atendidos mediante 

solicitação por escrito à Comissão de Licitação da Secretaria De Estado De 

Políticas Para Crianças, Adolescentes e Juventude, em até 02 (dois) dias úteis antes 

da data marcada para o recebimento das propostas, no horário das 08:00 às 12:00 e 

das 13:00 às 17:00 horas. 

24.3. A Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e Juventude 

responderá às questões formuladas através de Carta, Telex, Fax ou Telegrama 

Circular a todos os interessados que tenham adquirido o Edital antes da data 

marcada para o recebimento das propostas. As informações prestadas pela 

Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e Juventude serão 

numeradas sequencialmente e serão considerados aditamentos ao Edital, sendo 

juntadas ao processo licitatório. 

24.4. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se 

deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta. 

24.5. São inaceitáveis alegações futuras de desconhecimento de fatos ou detalhes que 

impossibilitem ou dificultem a execução e a entrega do objeto licitado. Recomenda-

se que o licitante visite e examine o Local das Obras e cercanias obtendo para sua 

própria utilização, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária 

para a elaboração de sua proposta e eventual celebração do Contrato. Todos os 

custos associados à visita ao Local das Obras serão arcados integralmente pelos 

próprios licitantes.  

24.6. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento 

e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto 

o contrário no Edital, e só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na 

Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e Juventude. 

24.7. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 

administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 

abertura dos envelopes com as propostas de preços. 

24.8. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, devendo fazê-lo 

até 05 (cinco) dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação 

24.9. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados, em qualquer época. 

24.10. Os atos decorrentes desta licitação serão públicos, exceto quanto ao conteúdo das 

propostas, até a respectiva abertura. 
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24.11. Os casos omissos do presente Edital serão resolvidos pela Comissão, que deverá, 

subsidiariamente, valer-se das disposições legais vigentes aplicáveis; 

24.12. A Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e Juventude 

reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, bem como adjudicar a 

contratação do seu objeto no todo ou em parte, sem que caiba às licitantes o direito 

de reclamação ou indenização de qualquer espécie, excepcionada a hipótese do Art. 

49, § único da Lei 8.666/93. 

24.13. Fazem parte integrante deste Edital: Plantas/Projetos, Caderno de Manutenção, 

Cadernos de Especificações Técnicas, Justificativa Técnica, Planilha(s) 

Estimativa(s), Memorial Descritivo, Projeto Básico, Demonstrativo de BDI, Minuta 

de Contrato e demais anexos 

a) Anexo I – Declaração de Responsabilidade Técnica; 

b) Anexo II – Valor Estimado 

c) Anexo III – Modelo de Declaração de Conhecimento; 

d) Anexo IV - Carta Proposta; 

e) Anexo V – Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

f) Anexo VI – Modelo de Declaração que não Emprega Menor; 

g) Anexo VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 

h) Anexo VIII – Declaração de Sustentabilidade Ambiental; 

i) Anexo IX – Da Apresentação de Novos Projetos; 

j) Anexo X – Minuta de Contrato; 

k) Anexo XI – Projetos e Especificações; 

l) Anexo XII – Planialtimétrico; 

m) Anexo XIII – Sondagem; 

n) Anexo XIV – Cronograma Físico Financeiro; 

o) Anexo XV – Planilhas Estimativas; 

p) Anexo XVI – Modelo de Cronograma Físico Financeiro; e 

q) Anexo XVII – Modelo de Planilhas Estimativas. 

 

Brasília – DF,  22 de fevereiro de 2016 

 

 

 

 

PEDRO LUIZ CESAR SALGADO 

Presidente da Comissão de Licitação 

Portaria nº 221, de 10 de novembro de 2015 

DODF nº 218, de 13 de novembro de 2015 
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ANEXO  I 

 

Indicação de Equipe Técnica 

Declaração de Responsabilidade Técnica 

 

Ref.: Concorrência nº  001/2015 - SECRIANÇA 

 

Indicamos abaixo o técnico e/ou equipe técnica com que nos comprometemos a 

realizar as obras, objeto da licitação. 

 

Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, junto à Secretaria De Estado De 

Políticas Para Crianças, Adolescentes e Juventude, conforme disposto no Edital e seus anexos, que 

indicamos para ser (em), responsável (eis) técnico(s) pela obra, e declaramos ainda que tal 

indicação está em consonância com as Resoluções nºs. 336 de 27/10/89, 1.010, de 22/08/2005, 

1025, de 30/10/2009 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e 

Leis nºs 5.194 de 24/12/66 e 6.496 de 07.12.77: 

 

1. COORDENAÇÃO 

Nome:_______________________________________ CREA nº_______________________ 

 

Especialidade:_______________________________Data de registro:__________________ 

 

 

2. SUPERVISÃO 

Nome:_______________________________________ CREA nº_______________________ 

 

Especialidade: _______________________________ Data de registro:_________________ 

 

 

3. EXECUTOR 

Nome:_______________________________________ CREA nº_______________________ 

 

Especialidade: _______________________________ Data de registro:_________________ 

 

4. EXECUTOR 

Nome:_______________________________________ CREA nº_______________________ 

 

Especialidade: _______________________________ Data de registro:________________ 
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ANEXO I  (continuação) 

 

 

Declaramos, outrossim, que o(s) Responsável(eis) técnico(s) indicado(s) 

faz(em) parte do quadro permanente da Empresa (funcionários ou sócios), comprovada essa 

condição por meio de cópia autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e previdência Social, 

Contrato de Prestação de Serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum 

ou qualquer documento revestido de fé pública, para o empregado, ou do Contrato Social da 

Empresa, para o sócio ou proprietário, e que nenhum destes profissionais é responsável técnico de 

outra empresa em outra região, sem autorização do CREA/DF. 

 

O(s) profissional (is) executor (es) será (ão) obrigatoriamente os 

Responsável(eis) Técnico(s) e o Coordenador e o Supervisor serão obrigatoriamente os Co-

responsáveis Técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília-DF, _________de ___________________ de ___________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

            Assinatura e Cargo do Representante da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Quando do registro da obra ou serviço junto ao CREA-DF, anexar cópia da Indicação 

da Equipe Técnica constante da presente licitação. 
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ANEXO II  

 

VALOR ESTIMADO 

 

 

Objeto Detalhado: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO 

SÓCIOEDUCATIVO FEMININO – GAMA / DF.  

 

Custo estimado: R$ 16.636.168,88. 

 

Prazo de execução: 12 meses. 

 

Planilhas Estimativas: Anexos XIV e XV. 

 

 

 

 

 

OBS: Alertamos para a necessidade de ser obedecida a legislação referente ao atendimento 

das condições de acessibilidade vigente, se for o caso. 
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“ANEXO III” 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

 

 

 A empresa ........................................, inscrita no CNPJ sob o n.º: ............................. com 

sede na ....................................................................................., declara, para fins de comprovação 

junto à Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, 

Adolescentes e Juventude, que sob as penalidades da Lei, de que tem pleno conhecimento das 

condições peculiares inerentes à natureza dos trabalhos, inclusive do local objeto da construção da 

presente Concorrência, para formulação de sua proposta, assumindo total responsabilidade por 

esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 

avenças técnicas ou financeiras com a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, 

Adolescentes e Juventude do Distrito Federal. 

 

 Brasília, ________de______________ de   _______. 

 

 

 

Assinatura: __________________________________ 

Nome:______________________________________ 
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“ANEXO IV” 

 

CARTA PROPOSTA 

 

 

À Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e Juventude 

 

Objeto: Construção Do Centro De Atendimento Sócioeducativo Feminino – Gama / DF.  

 

 

Ref. : Concorrência nº  001/2016 - SECRIANÇA. 

 

Prezado Senhores, 

 

  Apresentamos e submetemos à apreciação de vossas senhorias, nossa proposta de 

preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou 

omissões que venham a ser verificados na sua preparação. 

 

  O preço global para execução dos serviços é de R$__________(por extenso), de 

acordo com os quantitativos e preços unitários cotados por nossa empresa. 

 

  Para atender o disposto no artigo 10 do Decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o 

valor estimado do ISS compreendido no preço proposto é de 

r$..............................(..........................). 

 

  Em anexo, encontra-se o Cronograma Físico-Financeiro da obra e modelos de 

planilhas estimativas. (Anexo XI à XXXII). 

 

  Declaramos, outrossim, que em nosso preço proposto estão incluídos todos os 

custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais 

mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, 

encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e 

responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de 

impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for 

necessário para a execução total e completa dos serviços e das obras complementares, conforme 

projetos e especificações constantes do edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito 

regressivo em relação à Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e 

Juventude. 

 

  Comprometemo-nos a executar eventuais serviços, bem como fornecimento de 

materiais não constantes do Edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados. Os custos 

unitários serão especificados e orçados pela Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, 

Adolescentes e Juventude e submetidos à aprovação da contratada para execução e pagamento.  

 

  Declaramos que nos sujeitamos ás condições do edital e que temos pleno 

conhecimento do local das obras. 

 



 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E  

JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL 

 Subsecretaria de Administração Geral 

 

Concorrência n.º 001/2016-SECRIANÇA/Processo n.º 417.000.056/2016 

 

  

Secretar ia  de Estado de  Polí t icas para Cr ianças ,  Adolescentes  e  Juventude  

SAAN, Quadra 01, Comercial, Lote C, Brasília/DF - CEP: 70.640-000 

Fone: (61) 3213-0717 

 

  Declaramos expressamente, a concordância do proponente aos termos do 

Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, alterado pelos Decretos nº 26.993, de 12/07/2006 e nº 

27.069, de 14/08/2006. 

 

  O prazo de execução global dos serviços é de   ............ (........) meses a partir do dia 

seguinte ao da assinatura do contrato. 

  

  O prazo de validade desta proposta é de ...... (.............) dias corridos a partir da data 

de abertura da licitação. 

 

  Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste Edital, 

bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta. 

 

  Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica administrativa que forem 

necessários para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou 

aumentar à quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da 

Secretaria De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e Juventude. 

 

  Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das 

normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, 

bem como as recomendações e instruções da Diretoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria 

De Estado De Políticas Para Crianças, Adolescentes e Juventude, assumindo, desde já, a integral 

responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas 

mencionadas. 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

 

a) Dados necessários à elaboração do contrato: 

 

 nome completo, nº da carteira de identidade, nº do CPF, estado civil, profissão e 

domicílio do representante legal; 

 razão social da licitante; e 

 nº do fax, se houver. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Data, carimbo, nome e assinatura do representante legal 
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“ANEXO V” 

 

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

..............................................., inscrita no CNPJ nº..............................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr. (a)........................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº............................e o CPF nº................................., DECLARA, para fins legais, sob as penas da 

lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 

pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto 

ao seu art. 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art.42 a 49 da 

referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da 

citada Lei Complementar. 

 

 

 

      ___________________________________ 

                                                                              Representante legal 
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“ANEXO VI” 

 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade n
o
............................ e do 

CPF n
o
 ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n

o
 8.666, 

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n
o
 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (      ) . 

 

 

............................................ 

(data) 

 

 

............................................................ 

(representante) 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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“ANEXO VII” 

 

 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

 

A empresa __________________, inscrita no CNPJ n° _________, sediada 

__________________________ por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ............................ e do CPF 

n
o
 ........................., DECLARA, sob as penas da Lei, que não se encontra em processo de Falência 

ou Concordata, e que até a presente não existem fatos supervenientes impeditivos para sua 

habilitação no órgão_____________________ no processo licitatório ______________________, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

_____________________________________________ 

( Local e data) 

 

 

 

______________________________________________ 

(Representante legal) 
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“ANEXO VIII” 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

 

 

Pela presente, declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do objeto 

do Edital e seus anexos da Concorrência nº 001/2015 - SECRIANÇA. 

 

Declaramos, outrossim, que essa licitante vencedora do Edital de Concorrência 

nº 001/2015 - SECRIANÇA, atende ao art. 5º, da Instrução Normativa do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) de nº 1, de 19 de janeiro de 2010. 

 

 

 

Empresa:____________________________________________________________________ 

 

C.N.P.J. (MF): __________________________    Tel/Fax: ___________________________ 

 

Endereço: __________________________________________________________________ 

 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

Responsável da Empresa:________________________________________________ 

 

 

 

Brasília,         de                       de             . 

 

 

 ________________________________  

Responsável da Empresa 
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“ANEXO  - IX –  DA APRESENTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS” 

 

 

 Todo e qualquer projeto necessário e imprescindível a obra, que não for fornecido pela 

Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, deverá ser elaborado 

pela Contratada e apresentado à fiscalização para análise e aprovação, antes da execução dos 

serviços relativos ao(s) referido(s) projeto(s). 
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ANEXO X 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

Contrato para Execução de Obras nº ____/201_, nos 

termos do Padrão nº 09/2002. 

 

Processo nº 0417.000.056/2016. 

 

 
O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA 

CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.439.069/0001-68, 

situada no SAAN, Comércio Local, Quadra 01, Lote C, Brasília/DF, CEP: 70632-100, neste ato 

representada por AURÉLIO DE PAULA GUEDES ARAÚJO, CPF n.º 718.316.491-87, RG Nº 

112723544-6/ME, na qualidade de Secretário de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e 

Juventude, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira 

e Contábil do Distrito Federal, assessorado por seu Diretor de Engenharia e Arquitetura, Eng. Pedro Luiz 

Cezar Salgado, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado nesta Capital, inscrito no CPF sob o n°. 

688.793.858-87, denominada CONTRATANTE e a empresa ........................................, denominada 

CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, com sede ......................................., inscrita no CNPJ 

nº ................................................., representada por ......................................, CPF n° ........................, RG n° 

...................., na qualidade de ............................... 

 

Cláusula Primeira – Do Procedimento e Fundamentação Legal  

O presente ajuste obedece os termos da Lei Federal n°. 8.666/93 e da Lei Estadual n°. 17.928/12 e 

decorre da CONCORRÊNCIA n°. 001/2015, devidamente homologada em __/__/____ pelo 

CONTRATANTE (fl. ___); tudo constante do Processo nº 0417.000.832/2012, relativo ao Convênio 

SICONV N° 761602/2011-97, que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for 

omisso. 

 

Cláusula Segunda – Do Objeto 

2.1 – O objeto deste contrato é a CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO 

FEMININA NO GAMA/DF. 

 

 2.2 – Os serviços componentes deste objeto deverão ser executados sob o regime de execução de 

empreitada por preço global e de acordo os Projetos (fls. ___), Especificações (fls. ___), Planilha 

Orçamentária (fls. ___/___) e Cronograma Físico-Financeiro (fls. ___), da Proposta (____),que passam a 

integrar o presente Termo. 

 

Cláusula Terceira – Da Forma e Regime de Execução 

3.1 – Por motivo técnico devidamente justificado, poderão ser acrescidos ou suprimidos (itens/serviços) do 

objeto contratual, respeitando-se os limites previstos no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

3.2 – Se necessário à melhoria técnica da obra, para melhor adequação aos objetivos da Administração e 

desde que mantido intangível o objeto, em natureza e em dimensão, poderá ocorrer a execução de serviços 

imprevistos no orçamento, com variações para mais ou para menos, observados os limites do art. 65, §§ 1º 

e 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 



 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E  

JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL 

 Subsecretaria de Administração Geral 

 

Concorrência n.º 001/2016-SECRIANÇA/Processo n.º 417.000.056/2016 

 

  

Secretar ia  de Estado de  Polí t icas para Cr ianças ,  Adolescentes  e  Juventude  

SAAN, Quadra 01, Comercial, Lote C, Brasília/DF - CEP: 70.640-000 

Fone: (61) 3213-0717 

 

 3.3 – A execução de serviços imprevistos, ou seja, a alteração qualitativa, que respeitará o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) previsto no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, será medida e paga da seguinte 

maneira: 

 

3.3.1 – Serviços constantes do orçamento estimativo: pelo preço unitário da proposta da CONTRATADA; 

 

3.3.2 – Serviços não constantes do orçamento, mas que estejam presentes no universo de serviços 

discriminados pela Tabela de Preços da CONTRATANTE vigente na época da elaboração do orçamento, 

pelos valores nela encontrados, obedecendo-se, em todo caso, a proporção do deságio apurado entre a 

proposta de preços vencedora do certame e a tabela de preços da CONTRATANTE. 

 

3.3.3 – Serviços não constantes do orçamento e que não estejam presentes no universo de serviços 

discriminados pela Tabela de preços supramencionada, mediante a composição de preços unitários, em 

nível de mercado, que deverá ser elaborada pelo Departamento de Fiscalização da CONTRATANTE. 

 

3.4- O(s) valor(es) do(s)s termo(s) aditivo(s) de acréscimo de serviço deverá(ão) manter, no mínimo, o 

desconto médio ofertado pela licitante na proposta vencedora da licitação. 

 

3.5- Para as supressões de serviços, o valor do contrato com as deduções realizadas deverá manter, no 

mínimo, o desconto médio ofertado pela licitante na proposta vencedora da licitação. 

 

3.6- O desconto médio tratado nos itens 3.4 e 3.5 será calculado tendo como referência os valores do 

orçamento do Edital e da proposta vencedora do certame. 

 

3.7 – O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:  

 

3.7.1 – unilateralmente pela Administração: 

   

3.7.1.1 – quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 

seus objetivos;  

 

3.7.1.2 – quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites legalmente permitidos; 

 

3.7.2 – por acordo das partes: 

 

3.7.2.1 – quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

 

3.7.2.2 – quando necessária a modificação do regime de execução da obra, em face de verificação técnica 

da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;  

 

3.7.2.3 – quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 

cronograma financeiro fixado, sem a correspondente execução de obra;  

 

3.7.2.4 – Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e 

a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis 

porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em 

caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual, observado o disposto no art. 42 da Lei Estadual nº 17.928/12. 
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Cláusula Quarta – Do Valor 

4.1 – VALOR: 
 

 O valor da execução dos serviços, objeto deste contrato, é de R$ ..................................................................), 

conforme proposta da CONTRATADA datada de __/__/____, acostada à fl. ___. 

 

 4.1.1 – Nos preços propostos, deverão estar incluídos todos os custos, transportes, carga e descarga de 

materiais, despesas de execução, mão de obra, leis sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que 

incidam sobre os serviços. 

 

 4.2 – DOTAÇÃO: 

  

 A despesa deste contrato correrá por conta da dotação nº. ................................................. – elemento de 

despesa nº. ....................... (___), tendo o valor sido totalmente empenhado, conforme Nota de Empenho nº. 

..............., datada __/__/____ (fl. ___). 

 

 4.3 – RECURSOS: 

  

 4.3.1 – Os recursos para execução dos serviços objeto deste contrato são oriundos: 

 Natureza da Despesa: 44.90.51 

 Programa/Ação: 14.243.6228.1825.0004 

 Fonte de Recursos: 100 e 907 

 

Cláusula Quinta - Medição, Pagamento e Reajustamento 

 

5.1 – Os serviços serão medidos mensalmente, até o 3º (terceiro) dia útil do mês civil subseqüente ao da 

execução dos serviços de acordo com os procedimentos de medições e pagamentos. 

 

5.2 – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, através de depósito em conta-corrente bancária,  

observada a ordem cronológica de apresentação das faturas aptas ao pagamento, o valor dos serviços 

executados, baseado em medições mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverão ser apresentadas com 

os documentos abaixo relacionados: 

 

5.2.1 – Relatório de Medição emitido pela Fiscalização da CONTRATANTE; 

 

5.2.2 – Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS); 

 

5.2.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União e Receita Federal), Estadual e 

Municipal do domicílio da CONTRATADA; 

 

5.2.3.1 – As empresas sediadas fora do Distrito Federal deverão apresentar, com a certidão de regularidade 

do seu Estado de origem, a certidão de regularidade para com a Fazenda Pública do DF. 

 

5.2.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  

 

5.2.5 – Certidão de regularidade com a Fazenda Pública do Distrito Federal. 

 

5.2.6 – Cópia da matrícula – CEI – Cadastro Específico Individual – da obra junto ao INSS; 
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5.2.7 – Cópia da GPS – Guia da Previdência Social com o número do CEI da obra, devidamente recolhida 

e respectiva folha de pagamento, referentes ao período da medição; 

 

5.2.8 – Cópia do GFIP – Guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, referente ao 

período da medição; 

 

5.2.9 – Guia de recolhimento do ISS quitada relativa à fatura, devidamente homologada pela Secretaria de 

Finanças do Distrito Federal. 

 

5.2.9.1 – A guia de que trata este item deverá identificar o número da nota fiscal a que o recolhimento se 

refere. 

 

5.2.9.2 – Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos serviços contratados. 

 

5.3 – Os pagamentos serão efetuados até o 30º (trigésimo) dia após a data de apresentação da fatura, 

considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigação, incorrendo a CONTRATANTE, após a 

mesma, em juros simples de mora de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a pro rata tempore da data 

do vencimento até o efetivo pagamento, desde que solicitado pela Contratada. 

 

5.3.1 – Ocorrendo atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, a 

CONTRATADA poderá suspender a execução dos seus serviços. 

 

5.3.2 – Fica estabelecido que todos os pagamentos a serem realizados pelos órgãos e entidades da 

administração direta, autárquica, fundacional e fundos especiais do Poder Executivo, aos seus fornecedores 

e prestadores de serviços em geral, deverão ser efetivados por meio de crédito em conta corrente do 

favorecido em Instituição Bancária contratada para centralizar a sua movimentação financeira (Caixa 

Econômica Federal), em atenção ao artigo 4° da Lei Nº 18.364 de 10 de Janeiro de 2014. 

 

5.4 – A CONTRATADA assume a obrigação de: manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

quando da contratação conforme disposto no inciso XIII do art. 55 da Lei nº 8.666/93. 

 

5.5 – Para efeito de pagamento, no caso de subcontratação, deverão ser apresentados os documentos de 

regularidade fiscal e trabalhista listadas do Item 05.2.2 ao 05.2.09 e subitens da empresa subcontratada. 

 

5.5.1 – Os pagamentos 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. 

Excluem-se: 

I. - os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal; 

II. - os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em 

virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em instituições bancárias indicadas nos 

respectivos documentos; 

III. - 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. 

 

 

5.6 – REAJUSTAMENTO: 
 

5.6.1 – Durante a vigência deste contrato, as parcelas do cronograma físico-financeiro que, no momento de 

sua efetiva execução, ultrapassarem o período de 01 (um) ano, contado da data limite para apresentação da 
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proposta por ocasião da abertura da licitação, serão reajustadas segundo a variação do INCC (Índice 

Nacional de Custo da Construção) fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas.  

 

5.6.2 – Os preços unitários serão calculados através da seguinte fórmula: 

 

                                                   M = V (I / Io)  

    Onde:  

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes. 

V - Valor inicial das parcelas remanescentes. 

I - Índice referente ao mês que completa a periodicidade de um ano em relação a data base correspondente a 

data limite para apresentação da proposta por ocasião da abertura da licitação. 

Io - Índice referente ao mês da data base correspondente a data de apresentação da proposta. 

 

5.7 – Havendo atraso ou antecipação na execução de obras, serviços ou fornecimento, relativamente à 

previsão do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o 

reajustamento obedecerá às condições seguintes: 

  

5.7.1 – quando houver atraso, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais devidas pela mora; 

 

5.7.1.1 – aumentando os preços, prevalecerão os índices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida 

a obrigação; 

 

5.7.1.2 – diminuindo os preços, prevalecerão os índices vigentes na data do efetivo cumprimento da 

obrigação; 

 

5.7.2 – quando houver antecipação, prevalecerão os índices vigentes na data do efetivo cumprimento da 

obrigação. 

 

5.7 – Na hipótese de atraso na execução do contrato por culpa da administração, prevalecerão os índices 

vigentes neste período, se os preços aumentarem, ou serão aplicados os índices correspondentes ao início 

do respectivo período, se os preços diminuírem. 

 

 

Cláusula Sexta – Da Garantia Contratual  

 

6.1 – A CONTRATADA terá, obrigatoriamente, que recolher a garantia, dentre as modalidades previstas 

no § 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, no valor de 5%(cinco por cento) sobre o valor do contrato até o 

momento da  primeira medição dos serviços realizados. 

 

6.1.1 – No caso de garantia em dinheiro, o montante deverá ser depositado na Conta Corrente nº ................,  

Agência ......................... da Caixa Econômica Federal. 

 

6.2 – A garantia será levantada após 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento 

definitivo da obra, mediante comprovação de quitação para com o INSS, FGTS e ISSQN das obras 

contratadas. 

 

6.3 – Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei 8.666/93, sem que 

haja culpa da CONTRATADA, será devolvida a garantia. 

 

6.4 – No caso das rescisões de que tratam os incisos I a XI, do citado art. 78 da Lei nº 8.666/93, a garantia 

será utilizada para o ressarcimento de eventuais prejuízos e multas aplicadas. A quantia restante, se existir, 

será devolvida à CONTRATADA, nos termos do artigo 80, III da Lei de Licitações. 
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Cláusula Sétima – Prazos e Prorrogação dos Serviços 

 

7.1 – Os serviços, objeto do presente contrato, deverão ser executados e totalmente concluídos dentro do 

prazo de 12 (doze) meses, contados da data de emissão da Ordem de Serviço pela Diretoria de 

Engenharia e Arquitetura (DIENAR) da CONTRATANTE. 

 

7.2 – Os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas 

as demais cláusulas deste contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, 

desde que ocorra algum dos  motivos elencados no § 1º, do art. 57 da Lei 8.666/93, devendo a solicitação 

se dar previamente ao término do prazo previsto no item anterior, com justificativa por escrito e prévia 

autorização do Presidente da Contratante 

 

7.3 – O pedido extemporâneo para a prorrogação do prazo de execução, nos termos do item 7.2, não 

impede a sua concessão, mas sujeita o CONTRATADO às sanções previstas neste instrumento contratual e 

na legislação de regência pela não obediência ao prazo pactuado para execução do objeto. 

 

 7.4 - O prazo de vigência deste contrato é de 15 (quinze) meses, contatos a partir da sua assinatura, não 

podendo ser prorrogado, salvo se ocorrer qualquer um dos motivos do art. 57, § 1º da Lei 8.666/93, que 

implique a prorrogação do prazo de execução e, consequentemente, exija a prorrogação da vigência 

contratual, com prévia justificativa e autorização do representante legal da CONTRATANTE. 

 

Cláusula Oitava – Descrição e Execução dos Serviços 

 

8.1 – A CONTRATADA OBRIGA-SE A: 

 

 8.1.1 – seguir os elementos necessários à execução dos serviços, objeto deste Instrumento, todos constantes 

no Projeto (fls. ___/___), Edital (fls. ___ / ___) e Orçamento (fls. ___/___). 

 

 8.1.2 – instalar e manter, sem ônus para a CONTRATANTE, no canteiro de obras, um escritório e os meios 

necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da CONTRATANTE; 

 

 8.1.3 - Deverá a CONTRATADA, para execução dos serviços, atender às exigências técnicas 

complementares contidas na licença de instalação, ficando a cargo desta a aquisição das seguintes licenças 

complementares (quando aplicável): 

 

 1. Jazidas de cascalho e/ou solo; 

 2. Outorga d'água; 

 3. Supressão da vegetação (LEF); 

4. Usina de asfalto e/ou concreto; 

 5. Posto de combustível; 

 6. Bota fora; 

 7. Canteiro de obras; 

 8. Outras exigências que o órgão ambiental vir a solicitar. 

 

 8.1.4 – manter engenheiro (responsável técnico), aceito pela CONTRATANTE, e indicado em sua 

documentação, no local da obra, para acompanhar toda a sua execução; 

 

 8.1.5 – colocar e manter placas de publicidade da obra, de acordo com os modelos adotados pela 

CONTRATANTE, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos serviços. 

 

 8.1.6 – efetuar a reabilitação ambiental das áreas sempre que houver degradação em decorrência do uso 

para canteiro de obras, instalações industriais, caminhos de serviços, bem como quaisquer outras áreas 
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degradadas em decorrência dos serviços, objeto deste Contrato, realizados, ficando claro que os projetos 

para a citada reabilitação deverão ser previamente aprovados pela fiscalização da CONTRATANTE, e que 

os custos para implementação dessa providência devem constar da proposta apresentada, não cabendo a 

CONTRATADA o direito à reivindicação posterior de qualquer pagamento adicional não previsto no 

Contrato. 

 

 8.1.7 – manter constante e permanente vigilância sobre as obras executadas, até o Termo de Recebimento 

Definitivo das Obras, bem como sobre os materiais e equipamentos, cabendo-lhe todas as 

responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham a sofrer as mesmas. 

 

 8.1.8 – responder por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, em especial a 

concessionárias de serviços públicos em virtude da execução das obras e serviços a seu encargo, 

respondendo por si por seus sucessores. 

 

 8.1.9 – reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de materiais 

empregados, nos termos da Lei nº 8.666/93; 

 

 8.1.10 – Manter preposto, com competência técnica e jurídica, aceito pela CONTRATANTE, no local da 

obra ou serviço, para representá-la na execução do contrato; 

 

 8.1.11 – Manter “Equipe de Higiene e Segurança do Trabalho” de acordo com a legislação pertinente e 

aprovação da CONTRATANTE; 

 

 8.1.12 – Manter atualizados, para fiscalização da contratante, a qualquer época, o PCMSO, PPRA e 

PCMAT dos trabalhadores contratados para a execução das obras, conforme determinam as Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NR-07, 09 e 18). 

 

 8.1.13 – Executar a limpeza do canteiro da obra, no término dos serviços.  

 

 8.2 – A CONTRATADA deverá executar os serviços com rigorosa observância dos projetos e respectivos 

detalhes, bem como estrita obediência às prescrições e exigências das especificações da CONTRATANTE 

que serão considerados como parte integrante do presente contrato. 

 

 8.3 – A CONTRATADA deverá executar os serviços arcando com os custos dos mesmos até que sejam 

efetuados os pagamentos das medições, conforme cronograma físico-financeiro. 

 

 8.4- Durante a execução das obras a partir da ordem de serviço, as empresas contratadas se comprometem 

pelo acompanhamento/monitoramento ambiental permanente com apresentação semestral de Relatórios de 

Controle Ambiental e fotográfico que poderá ser encaminhado ao Instituto Brasília Ambiental (IBRAM). 

 

 8.5 – A CONTRATADA deverá cumprir e responder às determinações da Lei Federal n° 6.514 de 22 de 

dezembro de 1997 e da Portaria n° 3.214 de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho, que dispõe 

sobre a Segurança e Medicina do Trabalho, relativas à segurança ocupacional: sinalização, transporte de 

funcionários, equipamentos de proteção individual e vestimentas, atendendo fielmente as disposições a 

seguir transcritas: 

    

 8.6 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E VESTIMENTAS: 

 

 8.6.1 – Os funcionários deverão trabalhar com uniforme contendo os dizeres “A serviço do Estado de 

Goiás”, com identificação visível da CONTRATADA; 
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 8.6.2 – Os funcionários deverão trabalhar munidos dos equipamentos de proteção individual necessários e 

em acordo com as Normas de Segurança de Trabalho da CONTRATANTE. 

 

 

8.6.3 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal: 

 

8.6.3.1 – até o quinto dia útil do mês subseqüente, comprovante de recolhimento dos encargos 

previdenciários, resultantes da execução do Contrato; 

 

8.6.3.2 – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 

 

8.6.3.4 – constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da 

prestação de serviço. 

 

8.6.3.5 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes. 

 

8.6.3.6– A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

8.6.3.7 –– 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 empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração Pública.  

 

8.6.3.8 – Em cumprimento a Lei nº 5.061, de 08 de março de 2013 é proibido o uso de mão de obra infantil 

nos contratos  de  aquisição de bens e serviços  firmados com os órgãos e as entidades da administração 

pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal.  

 

8.6.3.9 – A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 

transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 

contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de 

Imóveis. 

 

Cláusula Nona – Fiscalização 

 

9.1 – Caberá à CONTRATANTE, por intermédio da Diretoria de Engenharia e Arquitetura (DIENAR), 

a coordenação, supervisão e fiscalização dos trabalhos e, ainda, fornecer, à CONTRATADA, os dados e 

elementos técnicos necessários à realização dos serviços. 

  

9.1.1 – A fiscalização de todas as fases da execução dos serviços será feita de por Engenheiro da 

CONTRATANTE designado pela Portaria de fl._____ . 

 

9.2 – Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de um DIÁRIO DE OBRA 

permanentemente disponível para lançamentos no local da obra, sendo que, a sua manutenção, aquisição e 

guarda é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual deverá entregar, sempre que solicitado, 

cópia do Diário de Obra ao Engenheiro Fiscal da CONTRATANTE, responsável pela Fiscalização. 

 

9.3 – As observações, dúvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realização dos 

trabalhos da CONTRATADA, deverão ser anotados e assinados pela Fiscalização no Diário de Obra, e, 

aquela se obriga a dar ciência dessas anotações no próprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro 

RT. 
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9.4 – Além das anotações obrigatórias sobre os serviços em andamento e os programados, a 

CONTRATADA deverá recorrer ao Diário de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisações, 

alterações técnicas ou serviços imprevistos decorrentes de acidentes, ou condições especiais. 

 

9.4.1 – Neste caso, também é imprescindível a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de 

sua concordância ou discordância técnica com o fato relatado. 

 

Cláusula Décima – Do Recebimento dos Serviços 

 

10.1 – O recebimento dos serviços será feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, após verificação 

da sua perfeita execução, da seguinte forma: 

 

10.1.1 – Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada; 

 

10.1.2 – Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 e § 3º do art. 73 da Lei n.º 

8.666/93. 

 

10.2 – O recebimento das obras, após sua execução e conclusão obedecerá ao disposto no artigo 73 da Lei 

nº. 8.666/93. 

 

10.3 – O Prazo de observação de que trata a alínea “b” do inciso I, do art. 73, da Lei n°. 8.666/93 é de 90 

(noventa) dias consecutivos. 

 

10.4- Deverá ser entregue pela CONTRATADA o projeto “as built” da obra, para todos os serviços 

executados, como condição para o recebimento da obra e emissão do Termo de Recebimento 

 

Cláusula Décima Primeira – Subcontratação  

 

11.1 – Será permitido ao contratado, de acordo com o disposto no art. 48 da Lei Estadual nº 17.928/12, em 

regime de responsabilidade solidária e sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, realizar 

subcontratação, desde que observadas, simultaneamente, as seguintes condições: 

 

11.1.1 – Somente poderá ser subcontratada a execução de parcela completa da obra;  

  

11.1.2 – O valor total das parcelas subcontratadas não poderá ultrapassar o percentual de 14,48% (quatorze 

vírgula quarenta e oito por cento) do valor total da obra, não se aplicando tal limite no caso de 

subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte.  

 

11.1.3 – É proibida a subcontratação do conjunto de itens para os quais foi exigido, como requisito de 

habilitação técnico-operacional, a apresentação de atestados que comprovem execução de serviço com 

características semelhantes (serviços constantes no ANEXO I). 

 

11.2 – Os serviços listados no orçamento deste Edital (ANEXO IV) e que não contrariarem o constante nos 

subitens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 poderão ser subcontratados. 

 

11.3 – No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá 

etapas determinadas dos serviços (nos limites estabelecidos nos itens anteriores), ficando claro que a 

subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios, 
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o principal dos serviços de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela 

qualidade dos serviços contratados. 

  

11.3.1 – A assinatura deste contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável 

perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser subcontratada. 

 

11.3.2 – A relação estabelecida na assinatura deste instrumento é exclusivamente entre CONTRATANTE e 

CONTRATADA, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie com a subcontratada, 

inclusive no que pertine a medição e pagamento. 

 

11.4 – A CONTRATANTE se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal 

técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas, se submetam à comprovação de 

suficiência a ser por ele realizada e de determinar a substituição de qualquer membro da equipe que não 

esteja apresentando o rendimento desejado. 

 

11.5 – A CONTRATADA, ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, devidamente 

formalizada por aditamento, deverá comprovar perante a CONTRATANTE as condições de habilitação de 

sua subcontratada necessárias à execução do objeto, respondendo, solidariamente com esta, pelo 

inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato. 

 

11.05.01 – No Caso de subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, para fins do 

disposto no Item 11.05, será exigida tão somente a apresentação de documentação que comprove a 

regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada. 

  

11.6 – A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, 

na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua 

execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituição, em que ficará responsável pela execução da parcela 

originalmente subcontratada. 

 

11.7 – A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento 

centralizado e qualidade da subcontratação. 

  

11.8 – Aplicam-se à subcontratação, naquilo que couber, as vedações do Item 03.03 do Edital. 

     

11.9 – A contratada, caso opte por subcontratar, deverá fazê-lo, obrigatoriamente, com microempresa ou 

empresa de pequeno porte, não se aplicando tal exigência apenas no caso de se comprovar a 

impossibilidade da subcontratação, seja por razões de incapacidade/insuficiência técnica da microempresa 

ou empresa de pequeno porte ou por não haver na região ME ou EPP especializada no ramo do objeto 

licitado. 

 

Cláusula Décima Segunda –  Multas e Sanções  

 

12.1 – Constituem ilícitos administrativos, além da prática dos atos previstos nos arts. 81, 86, 87 e 88 da 

Lei federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a prática dos atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, ou em dispositivos de normas que vierem a substituí-los. 

  

12.2 – Serão aplicadas ao CONTRATADO, caso incorra nas faltas referidas no Item anterior, segundo a 

natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas nos arts. 

86 a 88 da Lei federal nº 8.666/93. 
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12.3 – Nas hipóteses previstas no Item 12.1, a  CONTRATADA poderá apresentar sua defesa no prazo de 

10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a produção de todas as provas admitidas 

em direito, por iniciativa própria e às suas expensas. 

 

12.4 – A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a 

CONTRATADA, além das sanções referidas no Item 12.2, à multa de mora, graduada de acordo com a 

gravidade da infração, obedecidos aos seguintes limites máximos:  

 

12.4.1 – 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 

descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda 

na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 

convocação; 

 

12.4.2 – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 

fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não 

cumprido;  

 

12.4.3 – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou 

sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumpridas, por dia subsequente ao trigésimo. 

 

12.5 – A multa aplicada será descontada da garantia da CONTRATADA. 

 

12.5.1 – Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a CONTRATADA 

responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.  

 

12.6 – A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a Administração serão 

graduados pelos seguintes prazos: 

 

12.6.1 – 6 (seis) meses, nos casos de: 

 

12.6.1.1 – aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que a 

CONTRATADA tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração; 

 

12.6.1.2 – alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida; 

 

12.6.2 – 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas 

parcelas ou do fornecimento de bens; 

 

12.6.3 – 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de; 

 

12.6.3.1 – entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada; 

 

12.6.3.2 – paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia 

comunicação à Administração; 

 

12.6.3.3 – praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da administração estadual; 

 

12.6.3.4 – sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 

qualquer tributo. 
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12.7 – A prática de qualquer das infrações previstas no item 12.6.3 sujeita o CONTRATADO à declaração 

de inidoneidade, ficando impedido de licitar e contratar com a administração estadual, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando ressarcida a Administração dos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da respectiva sanção.  

 

12.7.1 – O disposto neste artigo não se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2o desta 

Lei, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, 

inclusive quanto ao prazo e preço. 

 

12.8 – A aplicação das sanções a que se sujeita a CONTRATADA, inclusive a de multa, aplicada nos 

termos do item 12.4, não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as 

demais sanções previstas na legislação de regência. 

 

12.9 – Todas as penalidades previstas serão aplicadas por meio de processo administrativo, sem prejuízo 

das demais sanções civis ou penais estabelecidas em lei. 

 

12.10 – As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida 

a prévia defesa, estão sujeitas às sanções em conformidade com o Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, 

publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pág. 05/07, e suas alterações posteriores. 

 

Cláusula Décima Terceira – Rescisão 

 

13.1 – O presente instrumento poderá ser rescindido: 

 

13.1.1 – por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 

art. 78, da Lei nº 8.666/93 (observado o disposto no artigo 80 da mesma lei); 

 

13.1.2 – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para Administração; 

 

13.1.3 – judicial, nos termos da legislação; 

 

13.2 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente. 

 

13.3 – Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, em consonância com o art. 

79, § 2º da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos 

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

 

13.3.1 – Devolução da garantia; 

 

13.3.2 – Pagamento devido pela execução do contrato até a data da rescisão; 

 

13.3.3 – Pagamento do custo da desmobilização, quando previsto no orçamento sintético. 

 

Cláusula Décima Quarta – Tributos e Responsabilidades 

 

14.1 – É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais  decorrentes deste contrato. 
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14.2 – A CONTRATANTE exime-se da responsabilidade Civil por danos pessoais ou materiais porventura 

causados em decorrência da execução da obra, objeto deste instrumento, ficando esta como obrigação 

exclusiva da CONTRATADA. 

 

14.3 – A CONTRATADA responderá civilmente durante 05 (cinco) anos contados da data de recebimento 

definitivo dos serviços, pela solidez, segurança da obra e dos materiais. 

 

14.4 - Constatado vícios ou defeitos deverá a CONTRATANTE, dentro do prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias contados a partir do conhecimento destes, acionar o contratado sob pena de decair dos seus 

direitos. 

 

14.5 - A CONTRATADA responde por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, 

em especial as concessionárias de serviços públicos, em virtude da execução das obras e serviços a seu 

encargo, respondendo por si e por seus sucessores.           

 

 

Cláusula Décima Quinta –  Registro e Foro 

 

15.1 – O presente contrato será encaminhado posteriormente ao Egrégio Tribunal de Contas do Distrito 

Federal, para apreciação. 

 

15.2 – O contrato deverá ser registrado no CREA e/ou CAU, de acordo com o que determina a Lei nº 

5.194, de 24/12/66 e Resolução nº 425, de 18/12/1998, do CONFEA. 

 

15.3 – Fica eleito o foro Distrito Federal, para dirimir dúvidas acaso surgidas em decorrência da execução 

do presente instrumento. 

 

15.4 – E, por estarem acordes, assinam este instrumento os representantes das partes e as testemunhas. 

 

Cláusula Décima Sexta – Do Executor 

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, 

designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de 

Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. 

 

Cláusula Décima Sétima - Da Publicação e do Registro 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento, na Imprensa Oficial, até o 

quinto dia útil do mês subseqüente de sua assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro pela 

Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude. 

 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 

telefone 0800-644-9060, em cumprimento ao Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012.  

 

 

Brasília,       de                de 201_. 

 

Pelo Distrito Federal:   

 

AURÉLIO DE PAULA GUEDES ARAÚJO 

Secretário de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude 

 

 

 



 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E  

JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL 

 Subsecretaria de Administração Geral 

 

Concorrência n.º 001/2016-SECRIANÇA/Processo n.º 417.000.056/2016 

 

  

Secretar ia  de Estado de  Polí t icas para Cr ianças ,  Adolescentes  e  Juventude  

SAAN, Quadra 01, Comercial, Lote C, Brasília/DF - CEP: 70.640-000 

Fone: (61) 3213-0717 

 

Pela Contratada: 

 

 

XXXXXXXXXXX 

Representante legal e responsável técnico 

da firma CONTRATADA 

Sócio  

 

1ª Testemunha: 

CPF: 

 

2ª Testemunha: 

CPF: 

 


