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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral 
Diretoria de Licitações

 

Cotação - SETRAB/SUAG/DILIC  
    COTAÇÃO ELETRÔNICA nº 2/2022 - SETRAB/DF

Prezados Senhores,

1 - A SETRAB/DF, informa que encontra-se aberto para o cadastro de proposta por meio do
Sistema Comprasnet no endereço eletrônico: h�ps://www.gov.br/compras/pt-br, a Cotação Eletrônica nº
2/2022, UASG: 926.210, cujo o objeto é a aquisição de concreto usinado, visando o atendimento das
demandas do Programa RENOVADF, gerido por desta Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito
Federal,  conforme especificações con�das no anexo I deste documento.

1.1. Valor es�mado Total para a aquisição é de  R$ 5.181,93 (Cinco mil cento e oitenta e um
reais e noventa e três centavos).

1.2. A proposta deverá ser encaminhada por meio do sistema Comprasnet, na Aba07
"Cotação Eletrônica", de acordo com o modelo constante do anexo I deste termo MODELO DE
PROPOSTA.

1.3. Não serão aceitas as propostas que não estejam descritas conforme o es�pulado no
Item 1.2  e em desacordo com o modelo constante do anexo I. 

1.3.1.  A adjudicação será pelo menor valor GLOBAL.

2 - A proposta vencedora da Cotação Eletrônica deverá;

a) Ser encaminhada para o e-mail dilic@setrab.df.gov.br, no prazo de até 2 (duas) horas,
após o encerramento da Cotação Eletrônica no Sistema Comprasnet, com o assunto PROPOSTA DA
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 1/2022,  contendo valor unitário e global , juntamente com os documentos
relacionados no item 4.

b) Conter validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos;

c) Conter prazo de entrega de, no máximo, 07 (sete) dias corridos, contados do
recebimento da ordem de serviço;

d) Conter prazo de garan�a mínima prevista na Lei nº 8.078/1990 (Código de Proteção e
Defesa do Consumidor);

3. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sicaf, os documentos que não
estejam contemplados no SICAF, ou que nele constem como vencidos, deverão ser reme�dos em
conjunto com a proposta de preços, em prazo idên�co ao es�pulado para a entrega da proposta.  de
acordo com a Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001 do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão.

4 -  Atestado de Capacidade Técnica que comprove ter o licitante fornecido material igual
ou similar ao do objeto da cotação eletrônica;

4.1. Relação de documentos a ser enviada para licitantes com SICAF vencido;

I.Cer�dão Nega�va de Débitos –CND, emi�da pelo Ins�tuto Nacional de Seguridade Social
–INSS;

II.Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço –FGTS,
fornecido pela Caixa Econômica Federal;

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

IV.Cer�dão de Regularidade com a Fazenda Federal;

https://www.gov.br/compras/pt-br
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V. Registro Comercial, no caso de empresário individual;

4.2 - O preço cotado deverá incluir todos os tributos, taxas, embalagens, encargos sociais,
fretes, seguro, assistência/suporte técnico durante período de garan�a, se for o caso, e quaisquer outras
despesas que incidam sobre o objeto a ser fornecido.

5.Informo que, caso seja o adjudicatário, o pagamento será processado em  até 30 (trinta)
dias, contados a par�r da data de apresentação da Nota Fiscal, contados a par�r da data de recebimento
defini�vo do objeto.

Duvidas poderão ser dirimidas por meio do número (61) 3773.9312.

 

                                                                                            ANEXO I

                                                                             MODELO DA PROSPOSTA

                                                           

A Empresa_______________ , inscrita no CNPJ(CGC)/MF sob nº ___________________, instalada na
____________________(endereço completo), telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), apresenta
proposta para Item

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTI UNIDADE DE
MEDIDA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
GLOBAL

01

Fornecimento de Concreto
usinado. 

Resistência do concreto: 30 fck

Numeração da brita: brita 1

Slump do concreto: +\- 10 cm

 

9 M³ R$ R$

 VALOR GLOBAL R$

 

Valor global numérico e por
extenso___________________________________________________________

a. Validade da Proposta:_ dias (não inferior a 60 dias).

b. Os Pagamentos deverão ser efetuados no Banco _ Agência Conta Corrente nº .

Obs.: As empresas que possuem sede, filiais ou representações no Distrito Federal com créditos de
valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente,
mediante crédito em conta corrente, em nome do contratado junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Dessa
forma deverão indicar número da conta corrente a agência do BRB, em cumprimento ao disposto Decreto
nº 32.767 de 17 de fevereiro de 2011.

c. Declaramos que na nossa proposta os valores apresentados englobam todas as despesas com tributos,
impostos, contribuições fiscais, parafiscais ou taxas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, que
incidam direta ou indiretamente no valor dos serviços cotados que venham a onerar o objeto desta
licitação.

d. Declaramos que os prazos serão os indicados ou os solicitados na forma do Termo de Referência .
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Data da Proposta

Nome_________________________________

RG/CPF e assinatura do representante da empresa Iden�ficação do Cargo

 

 

 

 

Francimary Coimbra da Silva

Diretora de Licitações

Documento assinado eletronicamente por FRANCIMARY COIMBRA DA SILVA - Matr.02812274,
Diretor(a) de Licitações, em 12/09/2022, às 15:16, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 95354512 código CRC= 17040193.
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