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1. DO OBJETO:

1.1. Trata-se o presente de locação de imóvel de terceiros, �po galpão, com área mínima
construída de 450m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados) e máxima de 600m² (seiscentos metros
quadrados),  localizada nas RAs de Vicente Pires, SCIA, SIA ou Guará, com instalações �po escritórios, bem
como espaços almoxarifado, depósito de bens, auditório, salas de reunião, Centro de Tecnologia da
Informação e Comunicação, laboratório de informá�ca, salas de qualificação,  copas e refeitórios, banheiros,
banheiros para Pessoa com Deficiência – PcD, recepção, atendimento ao público, acessibilidade, garagens
priva�vas, estacionamento, salas de apoio aos terceirizados, ves�ários, entre outros, com divisórias ou em
alvenaria e adaptações para deficientes �sicos de responsabilidade do CONTRATADO/LOCADOR, dentre
outras especificações e condições descritas neste projeto básico.

 

2. DO OBJETIVO:

2.1. A locação de uma unidade imobiliária, �po galpão, localizada preferencialmente nas  RAs de
Vicente Pires, SCIA, SIA ou Guará,  com metragem entre 450m² a 600m², tem a função precípua de apoiar a
realização das a�vidades essenciais do LAB-INCLUi, bem como proporcionar ambientes espaçosos, com
acessibilidade, equipamentos estrategicamente dispostos, mobiliário e móveis adequados para dar lugar à
sensação de dinamismo. Ainda, como os projetos são construídos cole�vamente, é interessante que o
espaço tenha paredes abertas, de modo a es�mular a interação entre as pessoas e o compar�lhamento de
ideias. Para tanto se faz necessária a locação de uma unidade imobiliária que se ajuste minimamente às
necessidades do projeto LAB-INCLUi com suas especificidades, bem como às necessidades  de seu público,
mormente PcD.

2.2. Visando um atendimento adequado e sa�sfatório, a unidade imobiliária a ser locada deve
apresentar minimamente as caracterís�cas abaixo elencadas:

 

1. LAB-INCLUi

1.1. COORDENAÇÃO

1.2. SALA DE REUNIÕES

1.3. RECEPÇÃO

1.4. AUDITÓRIO

1.5. LABORATÓRIOS

1.6. SALAS DE AULA

1.7. SALA DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA

1.8. ALMOXARIFADO

1.9. ARQUIVO PEQUENO

1.10. DEPÓSITOS(VIGILÂNCIA E LIMPEZA)

1.11. COPA COLETIVA

1.12. BANHEIROS PCD - NBR 9050



1.13. BANHEIROS ACESSO AO PÚBLICO MASC. E FEM.

1.13. ESTACIONAMENTOS

 

2.3. O imóvel deverá conter espaço para refeitório dos funcionários, banheiros masculino e
feminino de acordo com o quan�ta�vo de funcionários, banheiros para pessoas com deficiência, recepção do
LAB-INCLUi e espaços amplos para circulação de cadeirantes.

2.4. Além, visa assegurar melhor logís�ca de atendimento ao público e de distribuição dos
materiais e recebimento/remessa do acervo do arquivo, facilitando o acesso dos usuários como um todo,
bem como, proporcionar melhores condições de atendimento nessa unidade.

 

3. JUSTIFICATIVA:

3.1. A presente proposta tem fundamento no Decreto nº 33.088/2011, que dispõe sobre a
ocupação do Complexo Administra�vo do Buri�, e no Decreto nº 33.788/2012, cujos ar�gos 1º e 2º
estabelecem:

Art. 1º Este Decreto estabelece, no âmbito do Poder Execu�vo do Distrito Federal,
normas procedimentais e requisitos para a locação de imóveis por órgãos da
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal previsto no inciso X do art. 24 e
no art. 26, ambos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 2º A locação de imóveis des�nados a atender demandas de instalação de
órgãos e serviços públicos do Distrito Federal deverá ser precedida de manifestação
da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento e Gestão do Distrito Federal,
sobre a eventual disponibilidade de imóveis próprios para a finalidade proposta.

3.2. O projeto LAB-INCLUi é uma inicia�va da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal
em parceria com a Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência e terá como público-alvo Pessoas
com Deficiência - PcD, conforme descrita no caput e no parágrafo 1º do art. 2º da Lei Brasileira de Inclusão
(Lei 13.146/2015), a par�r de 18 anos, residentes no Distrito Federal, vejamos:

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza �sica, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua par�cipação plena e efe�va na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas.

 

3.3. Fundamentando-se no art. 6º da Carta Magna, in verbis:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Cons�tuição. (CF, Senado, 2020).
 

3.4. Também, trazemos foco à Emenda Cons�tucional nº 65, de 13 de julho de 2010, assim
exposto:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
(Planalto.gov.br).

3.5. O projeto destaca-se como uma perspec�va sistêmica totalizante, onde totalizante é o sistema
de organização da produção, pois a ideia é romper com a fragmentação e individualização, e, no
contraponto, ser orgânico e progressivamente global no olhar de contextualização comunal, onde os
par�cipes partam do ponto da dignificação do trabalho e do trabalhador. Já que isso é uma evidência neste
momento de crise social, apresentada pelo alastre da pandemia COVID-19 no mundo, no Brasil e no Distrito



Federal. Com esse introito e calçados na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, "Dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019. (Senado, 2020)".

3.6. Hoje, a população do Distrito Federal é composta por cerca de 2,9 milhões de habitantes, dos
quais 139.708 mil ou (4,8%) são que se autodeclaram, Pessoas com Deficiência, com um alto grau de
dificuldade ou não conseguem de modo algum realizar a�vidades como enxergar, ouvir, caminhar, subir
degraus ou que possuem deficiência mental/intelectual limitadora.

3.7. Em percentuais rela�vos às deficiências em evidência, assim se comportam, é predominante a
visual com 2,7% do universo exposto. A deficiência motora é a segunda mais presente; 1,5% da população
declarou ter grandes dificuldades ou não conseguir de modo algum se locomover. Em seguida, a audi�va
(0,9%) e a intelectual/mental (0,8%).

3.8. Atento ao cenário apresentado, a SETRAB, busca apresentar soluções que contribuam na
mudança do cerne do problema e desenhem inicia�vas que proporcionem efeitos posi�vos para interferir na
realidade social e percepção da elevação da autoes�ma e protagonismo da Pessoa com Deficiência.

3.9. A metodologia do Laboratório de Cria�vidade e Inovação é uma grande tendência mundial,
espaço de colaboração e criação; nele, ideias são trocadas, conhecimentos são compar�lhados e projetos
inovadores são desenvolvidos. Esse destaque, a depender, pode trazer grandes bene�cios para a inicia�va
privada, bem como para órgãos públicos.

3.10. As ações acontecerão nos equipamentos e/ou espaços designados pela Secretaria de Estado
de Trabalho do Distrito Federal – SETRAB,  com a finalidade de chegar a comunidade e transformar por meio
da mão de obra dos discentes, os cenários de forma posi�va. Nesta esteira de conhecimento, também se
evidenciam as ferramentas pedagógicas, lúdicas, intera�vas e dinâmicas para qualificar, ensinar e capacitar
trabalhadores em situação de vulnerabilidade, pois visamos alcançar: autogestão e auto-organização, renda
sistêmica e propriedade orgânica.

3.11. O Laboratório de Cria�vidade e Inovação – LAB-INCLUi tem a proposta de ser um centro de
pesquisa, de qualificação profissional e oficina de empreendimentos sociais e não apenas um espaço com
muita inteligência ar�ficial ou robó�ca avançada. Esses elementos estarão presentes, porém, vai servir
também para o�mizar projetos ou processo que gerem impactos posi�vos à sociedade, bem como
plataforma de formação de cidadãos. 

3.12. O Laboratório de Cria�vidade e Inovação, além do conceito teórico inovador, terá ambiente
propício ao desenvolvimento da cria�vidade e ao ócio cria�vo, assim configurado por: ambientes espaçosos,
com acessibilidade, equipamentos estrategicamente dispostos, mobiliário e móveis adequados para dar
lugar à sensação de dinamismo. Ainda, como os projetos são construídos cole�vamente, é interessante que o
espaço tenha paredes abertas, de modo a es�mular a interação entre as pessoas e o compar�lhamento de
ideias.

3.13. Essas são caracterís�cas inerentes dos métodos de aprendizagem a�va, que priorizam,
sobretudo, o protagonismo do estudante em seu próprio processo de formação. Desse modo, ele não apenas
consegue assimilar melhor os conteúdos como desenvolver competências importantes para a vida,
autonomia, capacidade de trabalhar em equipe e a resolução de problemas.

3.14. No caso do LAB-INCLUi, a proposta é o desenvolvimento de soluções em Tecnologia Assis�va -
TA para atender as necessidades das Pessoas com Deficiência – PcD em um ambiente inclusivo e aberto,
onde todos podem aprender e ensinar.

3.15. O LAB-INCLUi contará com outras a�vidades além da criação. Serão oferecidos cursos de
design, robó�ca, empreendedorismo, palestras e workshops voltados para área da TA.

3.16. O Comitê de Ajudas Técnicas – CAT define Tecnologia Assis�va - TA como:

[...] área do conhecimento, de caracterís�ca interdisciplinar, que engloba produtos,
recursos, metodologias, estratégias, prá�cas e serviços que obje�vam promover a
funcionalidade, relacionada à a�vidade e par�cipação de pessoas com deficiência
com incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia,
independência, qualidade de vida e inclusão social.



A TA deve ser entendida como um auxílio que promoverá a ampliação de uma
habilidade funcional deficitária ou possibilitará a realização da função desejada e
que se encontra impedida por circunstância de deficiência ou pelo envelhecimento.
Bersch (2009, p. 2).
 

3.17. Dessa forma, percebe-se a importância de novos materiais e métodos de fabricação, visando a
expansão da Tecnologia Assis�va com vistas a beneficiar o maior número de Pessoas com
Deficiência possível, com o intuito de melhorar a qualidade de vida e inclusão social delas, bem como, atuar
dentro do marco dos sistemas empá�cos, reconhecendo as competências do indivíduo dentro do contexto
da macroestrutura e hierarquia laboral.

3.18. Ressalta-se, ainda, que a escolha das RAs de Vicente Pires, SCIA, SIA ou Guará,  com metragem
entre 450m² a 600m² tem a função precípua de apoiar a realização das a�vidades essenciais bem como
proporcionar ambientes espaçosos, com acessibilidade, equipamentos estrategicamente dispostos,
mobiliário e móveis adequados para dar lugar à sensação de dinamismo, bem como visa atender de forma
mais efe�va e adequada ao público  de todas as cidades satélites de Brasília.

 

4. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

4.1. O imóvel a ser locado deverá atender às seguintes caracterís�cas e especificações mínimas:

4.1.1. Área coberta:

4.1.1.1. 450m² a 600m² de área interna construída em alvenaria, com área administra�va
compreendida entre 400m² e 450m², composta de hall de entrada, salas administra�vas, sala de reunião,
banheiros e copa, que garanta proteção das pessoas e dos materiais das intempéries do clima e do ambiente
(chuva, sol, vento, poeira, calor, etc.), com áreas divididas a seguir:

a) Apresentar área total, mínima, entre 450m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados) e 1000m²
(mil metros quadrados), condicionada à avaliação técnica das caracterís�cas arquitetônicas a ser realizada
pela Subsecretaria de Administração Geral da SETRAB;

b) A área ú�l deverá, preferencialmente, ser em vão livre para facilidade de ocupação do órgão
contemplado neste projeto básico, bem como ter acessos amplos e ajustáveis;

c) Considera-se área ú�l toda a área a ser ocupada pelo órgão/unidade administra�va para
desenvolvimento de suas a�vidades administra�vas;

d) A edificação deverá apresentar sistema racional de execução, permi�ndo reformas e mudanças de
uso, bem como apresentar soluções de fácil manutenção, conservação, limpeza e segurança. A estabilidade,
a segurança, a higiene, a salubridade e o conforto ambiental, térmico e acús�co da edificação, deverão ser
assegurados pelo correto emprego, dimensionamento e aplicação de materiais e elementos constru�vos,
conforme exigido nas leis e normas técnicas.

4.1.2. Banheiros:

4.1.2.1. MASCULINO – Contendo, no mínimo, 03 (três) boxes, com sanitários de louça e no mínimo 02
(dois) mictório �po cocho, com bancada de, no mínimo, 03 (três) pias, espelho e um box com chuveiro;

4.1.2.2. FEMININO – Contendo, no mínimo, 03 (três) boxes com sanitários de louça, bancada com no
mínimo 03 (três) pias, espelho e um box com chuveiro;

4.1.2.3. PESSOAL COM DEFICIÊNCIA – PcD – Com adaptações às pessoas com deficiências, observadas
as diretrizes descritas na NBR 9050:2004, contendo, por pavimento, no mínimo 03 (três) boxes com
sanitários de louça adaptado para cadeirante, com barra de apoio, bancada com no mínimo 01 (uma) pia,
igualmente adaptada, espelho e um box com chuveiro.

4.1.3. Salas adicionais:

4.1.3.1. Recepção, copa/refeitório, depósito para guardar material de limpeza, sala de reuniões, sala
de apoio arquivo provisório e ves�ários para os prestadores de serviços terceirizados, como vigilantes e
auxiliares de serviços gerais, des�nados a acomodar os trabalhadores com maior conforto;



4.1.3.2. COPA/REFEITÓRIO, com área mínima de 30 m² (trinta metros quadrados), equipada com pia e
cuba de cozinha, des�nada a atender a todos os servidores, inclusive os prestadores de serviços
terceirizados, como vigilantes, auxiliares de serviços gerais;

4.1.3.3. Sala de apoio  com  área de aprox. 15 m² para  funcionários de serviços gerais e de vigilância.

4.1.3.4. Sala para arquivo provisório com área de 15 m² para guarda de documentos em trânsito e
consultas periódicas.

4.1.3.5. Área externa  com no mínimo 45 vagas de estacionamento .

4.1.3.6. Ves�ário com área de 20m² para acomodação de prestadores de serviços terceirizados, como
vigilantes e auxiliares de serviços gerais para acomodação de seus pertences pessoais.

4.1.4. Quadro de resumo da área locada:

 

ESTUDO PRELIMINAR PARA DIMENSIONAMENTO POPULACIONAL DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS-LAB-INCLUi
Embasamento legal: Lei 6138/2018  e Decreto 39272/2018

ORDEM DEMANDA SOLICITADA QUANTIDADE UNIDADE TOTAL
1.1  COORDENAÇÃO
 QUANTIDADE DE SERVIDORES 8 9 72
 SALA DE REUNIÃO 1 55 39
 ÁREA DE IMPRESSÃO 1 2 2
TOTAL PARCIAL 113
1.2 AUDITÓRIO 1 60 60
1.3 LABORATÓRIO 3 20 60
1.4 ALMOXARIFADO 1 19 19
1.5 SALA PARA LIMPEZA E VIGILÂNCIA 1 19 19
1.6 ARQUIVO PEQUENO 1 15 15
1.7 DEPÓSITOS (VIGILÂNCIA/LIMPEZA) 2 19 19
1.8 COPA COLETIVA 1 30 30
TOTAL PARCIAL 222
1.9 ÁREAS COMUNS
2.0 CIRCULAÇÃO (CORREDORES E ACESSO) 70 M² 70
2.1 BANHEIROS 18 M² 18
2.2 BANHEIROS ACESSO AO PÚBLICO MASC. E FEM. 18 M² 18
2.3 BANHEIROS PCD - NBR 9050 18 M² 18
TOTAL PARCIAL M² 124
TOTAL DEMANDA ADMINISTRATIVA EM M2 459
2.4 ESTACIONAMENTOS    
2.5 VAGAS COMUNS - COED 30 12 360
2.6 VAGAS CARROS OFICIAIS 3 12 36
2.7 VAGAS  ÁREA DE CARGA E DESCARGA 1 12 12
2.8 VAGAS PCD E IDOSOS 6 12 72
2.9 VAGAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE 1 12 12
2.10 VAGAS PARA MOTOS 4 2 8
3.7 GUARITA 2,5 1 2,5
TOTAL DEMANDA ESTACIONAMENTOS EM M2 M² 502,5
TOTAL DEMANDA  EM M2 961,5  

 

4.1.5. Energia elétrica:

4.1.5.1. Trifásica 380v, com cabeamento instalado e, no mínimo, um ponto de energia elétrica
(tomada); e

4.1.5.2. Energia monofásica 220 w na área administra�va com no mínimo 02 (dois) pontos (tomadas)
em cada sala para atendimento e instalação de equipamentos.



4.1.6. Água potável e esgotamento sanitário:

4.1.6.1. Rede de água potável, devidamente instalada, distribuída no interior do prédio por tubulação
e caixa d’água com capacidade mínima de 4000l instalada;

4.1.6.2. Esgotamento Sanitário, devidamente instalado, com pontos de ligação no interior do lote
(caixas de esgoto ou dejetos), com ligação direta para a rede pública de esgoto.

4.1.7. Drenagem pluvial e escoamento de água de chuva:

4.1.7.1. Sistema de escoamento de água pluvial, que consiste na instalação de calhas, drenos e ralos
devidamente instalados com escoamento direto para a rede pública de águas pluviais.

4.1.8. Iluminação:

4.1.8.1. Ar�ficial e com luminárias no interior das ÁREAS ADMINISTRATIVAS, com ponto de iluminação
ar�ficial em cada compar�mento;

4.1.9. Altura:

4.1.9.1. Área administra�va: Pé direito altura no mínimo 3 (três) metros padrão prédio comercial;

4.1.9.2. Área des�nada ao almoxarifado: Pé direito com no mínimo 3 (três) metros de altura;

4.1.9.3. Área des�nada ao Arquivo: Pé direito com no mínimo 3 (três) metros de altura.

4.1.10. Acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida:

4.1.10.1. Equipamentos e estrutura de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, bem
como pessoa com deficiência – PCD, tais como: piso tá�l, braile, rampa de acesso, corrimão, etc.

4.1.11. Serviço de transporte público (mobilidade):

4.1.11.1. Local que seja assis�do por sistema de transporte público nas proximidades.

4.1.12. Localização:

4.1.12.1. Localizada nas RAs de Vicente Pires, SCIA, SIA ou Guará. Estar localizado em área onde haja
boa infraestrutura urbana que permita fácil e rápido acesso de veículos par�culares e de transporte público,
bem como de ambulâncias.

4.1.13. Garan�a de mobilidade a Pessoas com Deficiência – PcD:

4.1.13.1. Infraestrutura compa�vel às diretrizes do Decreto Distrital 33.788/2012 que garanta a
acessibilidade e segurança aos portadores de necessidades especiais.

4.1.14. Documentação:

4.1.14.1. A edificação deverá estar com documentação regular composta por: Carta de Habite-se;
Escritura do Imóvel; Cer�dão Nega�va do Cartório de Registro de Imóveis; comprovantes de pagamento do
IPTU/TLP 2020; Cer�dão Nega�va de IPTU do Imóvel; Cer�dão de Quitação de Taxas; cer�dão de
regularidade do proprietário do imóvel junto à Fazenda Pública Federal e ao Distrito Federal; Laudo Técnico
(e Anotação de Responsabilidade Técnica registrada) de Engenheiro Civil registrado no CREA-DF ou arquiteto
registrado no CAU-DF, atestando o bom estado de conservação do imóvel, e documentação da edificação
que comprove o cumprimento das exigências do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF
(todos os projetos de sistemas de proteção contra incêndio e pânico deverão estar devidamente registrados
no CBMDF).

4.1.14.2. O imóvel deverá atender as prescrições estabelecidas em códigos, leis ou normas federais e do
Distrito Federal, as normas e padrões das concessionárias de serviços públicos de eletricidade, água e esgoto
e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF.

4.1.14.3. Todos os elementos constru�vos e componentes �sicos que integram a edificação deverão
atender à legislação de uso e ocupação do solo e ao conjunto de normas urbanís�cas con�das no Plano
Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT) e nos Planos Diretores Locais (PDL).

4.1.14.4. A edificação deve possuir projeto das instalações elétricas conforme determinações da NR 10
– Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, Portaria nº 3.214, de 08/06/1978.

4.1.15. Sistemas de Proteção e Segurança:



4.1.15.1. A edificação deverá apresentar, no que couber à edificação, os seguintes Sistemas de Proteção
contra Incêndio e Pânico, a fim de garan�r a segurança dos servidores e do patrimônio público:

a) Sistema de sinalização de segurança contra incêndio e pânico;

b) Saídas de emergência dimensionadas de forma a garan�r o abandono seguro da edificação, de
acordo com a ABNT 9077/2001;

c) Sistema de Iluminação de emergência em todas as rotas de saída da edificação e ainda em locais
que es�mulem a concentração de público.

4.1.16. Sistema de detecção de fumaça automá�ca e alarme nos seguintes casos:

4.1.16.1. Quando a altura da edificação for superior a 12m (doze metros) e a área superior a 5.000m²
(cinco mil metros quadrados) e inferior a 10.000m² (dez mil metros quadrados), deve ser instalado nos
ambientes que possuem vãos superiores a 200m² (duzentos metros quadrados), sem compar�mentação
resistente ao fogo por no mínimo 2h (duas horas), nos depósitos de material de manutenção e de limpeza
predial, nos ambientes des�nados à guarda de materiais em desuso e lixeiras, nas áreas técnicas tais como
casas de máquinas de elevadores, casas de bombas, galerias técnicas e ainda corredores de acesso a todos
os ambientes da edificação.

4.1.16.2. Quando a altura da edificação for inferior a 12m (doze metros) e a área for superior a
10.000m² (dez mil metros quadrados), em todas as dependências da edificação.

4.1.16.3. Sistema de proteção por hidrantes de parede quando a altura da edificação for superior a 10m
(dez metros) ou a área superior a 1.200m² (mil e duzentos metros quadrados).

4.1.16.4. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, quando a altura da edificação for superior
a 10m (dez metros) ou área superior a 1.200m² (mil e duzentos metros quadrados).

4.1.16.5. Central de gás liquefeito de petróleo abastecendo os pontos de consumo da edificação ou
área adequada para uso de bo�jões individuais, se permi�do pelo CBMDF.

4.1.16.6. No caso de edificações que possuam um ou mais vãos com área superior a 5000m² (cinco mil
metros quadrados) cada e que não possuam compar�mentação horizontal resistente ao fogo por no mínimo
02h (duas horas), os chuveiros automá�cos serão obrigatórios nesses vãos, independente da altura da
edificação.

4.1.16.7. As escadas deverão seguir as caracterís�cas descritas na Norma da ABNT NBR 9050:2004 e nas
normas do CBMDF.

4.1.16.8. O imóvel deverá atender ao preconizado na Norma da ABNT NBR 9050:2004, com a
disponibilização de conjunto de alterna�vas de acesso à edificação, aos espaços públicos integrados que
atendam às necessidades de pessoas com diferentes dificuldades de locomoção, bem como com as
disposições do Código de Edificações do Distrito Federal, e que ofereçam condições de u�lização com
segurança e autonomia, como por exemplo, a existência de rampas de acesso com declividades adequadas,
elevadores e sanitários adaptados para portadores de necessidades especiais.

4.1.16.9. A edificação deverá dispor de área de estacionamento, com, no mínimo, 45 (quarenta e cinco)
vagas devidamente sinalizadas, e rampa de acesso para carga e descarga no ambiente de depósitos para as
unidades de material e controle patrimonial.

4.1.16.10. A edificação deverá possuir área para classificação e estocagem temporária de lixo
instalado/localizado na área externa, do �po contêiner. Essa área não poderá ter qualquer comunicação com
os ambientes clima�zados da edificação e estar em área de fácil acesso ao serviço público de coleta de lixo.

4.1.16.11. O CONTRATADO/LOCADOR deverá instalar na área locada as divisórias, painéis divisórios,
portas e/ou outra quaisquer estruturas que se fizerem necessárias para o pleno atendimento aos Órgãos e
de acordo com o layout apresentado/definido pela SETRAB ou por ele designado.

4.1.16.12. A área locada deverá apresentar pavimentação interna de fácil manutenção (�po piso
laminado de madeira, vinílico, cerâmica, carpete ou pavimentação similar). Caso a edificação apresente
desníveis de piso, estes deverão ser vencidos por meio de rampas, conforme NBR 9050.

4.1.16.13. Os locais des�nados aos setores de atendimento dos servidores e do público usuário dos
serviços da Secretaria de Estado de Trabalho – SETRAB, deverão ser adaptados para PcD.



4.1.16.14. A área locada deverá possuir rede lógica, telefônica e elétrica, instaladas conforme leiaute e
quan�ta�vo a ser definido pela SETRAB.

4.1.16.15. Toda a fiação elétrica, telefônica e de rede lógica deverá passar internamente pelas divisórias a
serem fornecidas e instaladas pelo CONTRATADO/LOCADOR.

4.1.16.16. A fiação deverá ter dimensão (comprimento) suficiente para alimentar os equipamentos
eletrônicos das unidades vinculadas ao setor de suprimentos, tais como: computadores, periféricos,
impressoras, bebedouros e outros equipamentos a serem apresentados pela SETRAB.

4.1.16.17. A edificação e/ou a área locada deverá dispor de rede elétrica estabilizada (ATERRADA), no
padrão ABNT NBR 14.136.

4.1.16.18. A área locada deverá apresentar pontos de antena de TV nas salas de
chefia/coordenação/reunião/recepção determinadas em projeto de leiaute a ser fornecido pela SETRAB,
dispondo de toda infraestrutura necessária.

4.1.16.19. A área locada deverá apresentar iluminação interna com luminárias fluorescentes ou
eletrônicas, com quan�dade e distribuição que permitam uma iluminação própria para a�vidades de
escritório e/ou administra�vas.

4.1.16.20. A iluminação deverá ser adaptada ao leiaute de ocupação a ser apresentado pela SETRAB e
com interruptores individualizados para cada ambiente. Os níveis de iluminação para postos de trabalho,
exigidos na NBR 5413, devem ser atendidos.

4.1.16.21. As instalações elétricas da área locada deverão estar em perfeito estado de funcionamento.

4.1.16.22. Caso as instalações elétricas apresentem algum defeito com que venham causar prejuízos,
danos aos equipamentos ou ocasionarem multas e tarifas adicionais junto à concessionária, esses custos
correrão por conta do CONTRATADO/LOCADOR.

4.1.16.23. Caso as instalações elétricas apresentem algum defeito, o CONTRATADO/LOCADOR deverá
solucionar o problema, no prazo máximo, de 24 (vinte e quatro) horas.

4.1.16.24. O fornecimento de energia elétrica pela Companhia Energé�ca de Brasília – CEB, com conta
individualizada, deverá ser correspondente à área locada.

4.1.16.25. Caso haja subestação de energia, o CONTRATADO/LOCADOR se obriga a arcar com todos os
custos de religamento da alta tensão, bem como sua manutenção, de acordo com as normas vigentes da
ABNT, CEB e ANEEL.

4.1.16.26. O fornecimento de água e serviço de esgoto pela Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal – CAESB, com conta individualizada, corresponde à área locada.

4.1.16.27. A área locada deverá estar com todas as instalações elétricas e hidráulicas, incluindo os
sanitários, copas e demais espaços devidamente montados e em pleno funcionamento, no momento da
entrega.

4.1.16.28. Caso sejam verificadas pendências na entrega do imóvel, o CONTRATADO/LOCADOR deverá
executar os reparos e adequações às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a
par�r da data de assinatura do contrato de locação.

4.1.16.29. A área locada deverá apresentar, pelo menos, 01 (uma) copa, com bancada, pia local para
refeição para geladeira, microondas e fogão elétrico.

4.1.16.30. A edificação e/ou a área locada deverá apresentar sistema de ven�lação e exaustão forçada,
onde se fizer necessário.

4.1.16.31. Os equipamentos existentes na edificação que provoquem ruídos devem atender aos
parâmetros da NBR 10152, que versa sobre os níveis de ruído para conforto acús�co.

4.1.16.32. Caso a edificação e/ou a área locada não apresentem todas as caracterís�cas aqui descritas,
mas mesmo assim seja a escolhida, o CONTRATADO/LOCADOR terá prazo de 30 (trinta) dias corridos
contados da assinatura do contrato para adaptá-la. Neste caso, deverá apresentar termo se
responsabilizando pelas adequações junto com a proposta, conforme solicitações e projetos a serem
apresentados pela SETRAB.



4.1.16.33. O prazo citado no item acima para as adaptações poderá ser alterado no todo ou para cada
item, bem como poderá ser prorrogado por igual período, mediante aceite da(s) jus�fica�va(s) apresentada
pelo CONTRATADO/LOCADOR à SETRAB.

4.1.16.34. A locação do imóvel somente ocorrerá depois de efetuadas às devidas adaptações para
atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais, de acordo com as disposições do Código de
Edificações do Distrito Federal (exigência conforme art. 2º do Decreto nº 23.842, de 13 de junho de 2003).

4.1.16.35. No processo de escolha e locação do imóvel, a SETRAB reserva-se o direito de dispensar
algumas caracterís�cas e/ou especificações mínimas do imóvel a ser locado, exceto aquelas previstas em lei
e aplicáveis ao imóvel locado, desde que não prejudique a concorrência e que o imóvel atenda às
necessidades mínimas para o funcionamento dos Órgãos.

 

5. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

5.1. A execução e a fiscalização da entrega da área locada, bem como de sua execução será
acompanhada e fiscalizada por servidor (es) devidamente designado (s) pela SETRAB, nos termos do ar�go
67 da Lei nº 8.666/93.

5.2. Para a mensuração da qualidade do serviço e a fiscalização ao longo da execução do contrato
terão como parâmetro as referências e as condições descritas ao longo deste projeto básico.

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/LOCADOR

6.1. O CONTRATADO/LOCADOR deverá apresentar o representante indicado e credenciado, a
decidir em nome do CONTRATADO/LOCADOR, e deverá par�cipar de todas as reuniões e a�vidades de
coordenação, planejamento, acompanhamento e avaliação que venham a ser convocados pela SETRAB.

6.2. O CONTRATADO/LOCADOR deverá, no momento da assinatura do contrato de locação,
apresentar as especificações técnicas da área locada, bem como, dos equipamentos e materiais instalados
pelo CONTRATADO/LOCADOR.

6.3. O CONTRATADO/LOCADOR deverá manter, durante toda execução contratual, em
compa�bilidade com as obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
legislação que rege a contratação, incluindo a atualização de documentos de controle de tributos e de
contribuições.

6.4. O CONTRATADO/LOCADOR e todos seus funcionários deverão manter sigilo sobre quaisquer
informações do Governo do Distrito Federal que venha a ter conhecimento ou acesso durante a vigência do
contrato.

6.5. O CONTRATADO/LOCADOR deverá entregar a área locada à SETRAB em estado de servir ao uso
a que se des�na, bem como lhe garan�r as condições �sicas para o bom funcionamento dos Órgãos a que se
des�na a locação durante a vigência contratual.

6.6. O CONTRATADO/LOCADOR deverá faturar mensalmente a despesa com aluguel do mês
vencido à SETRAB.

6.7. O CONTRATADO/LOCADOR deverá apresentar Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – TST,
Cer�dão Nega�va de Débitos junto ao GDF, Cer�dão Nega�va de Débitos Rela�vos aos Tribunais Federais e à
Dívida A�va da União, Cer�dão Nega�va de Débitos Rela�vos às Contribuições Previdenciárias e as de
Terceiros, Cer�dão de Regularidade do FGTS-CRF, CNPJ, Cer�dão Nega�va de Falência e Concordata,
Declaração de inexistência de fatos impedi�vos, Contrato Social ou Estatuto, Ata da Assembleia, Documentos
e Procuração do representante legal, Balanço do úl�mo exercício contábil ou publicação em jornal de grande
circulação.

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. Emi�r nota de empenho em favor do CONTRATADO/LOCADOR.



7.2. Efetuar o pagamento até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao mês vencido, após
apresentação da fatura correspondente, no valor da locação, devidamente atestada pelo Executor do
Contrato, devidamente acompanhada da regularidade fiscal da empresa junto à Fazenda do Distrito Federal,
à Fazenda Federal, ao INSS e ao FGTS;

7.3. Levar ao conhecimento do CONTRATADO/LOCADOR o surgimento de qualquer dano ou defeito
cuja reparação lhe seja incumbida.

7.4. Permi�r a vistoria ou visita ao imóvel nas hipóteses previstas na Lei nº 8.245, de 1991;

7.5. Res�tuir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações
decorrentes do seu uso normal e adequado.

7.6. Prestar as informações e os esclarecimentos a�nentes ao objeto do contrato, que venham a
ser solicitado pela CONTRATADA.

7.7. Efetuar o pagamento devido no valor acordado em contrato, desde que tenham sido
concluídos e atestados.

7.8. Responsabilizar-se pelas manutenções preven�vas das infraestruturas �sicas, elétricas,
hidráulicas, hidros sanitárias, cobertura/telhado, reves�mentos de piso e de parede, das esquadrias e dos
vidros, sistemas de ar condicionado, sistema de prevenção e combate a incêndio, arcando integralmente com
o ônus rela�vo à mão de obra, serviços e materiais necessários a realização de tais a�vidades.

 

8. DA ENTREGA DA PROPOSTA

8.1. A proposta deverá ser entregue até 07 (sete) dias úteis após a publicação do Aviso de Procura
de Imóvel referente a esse processo licitatório à Comissão da SETRAB, ins�tuída pela Portaria nº 32, de 02 de
junho de 2020, publicada no DODF nº 104, de 03 de junho de 2020, página 25. A proposta deverá ser
entregue no formulário próprio, no nome do Presidente da Comissão, a saber: Ivan Alves dos Santos, e não
poderá conter emendas, rasuras ou entrelinhas. Deverá estar datada, conter nome ou razão social, CNPJ/CPF,
endereço completo, telefone, fax e e-mail, bem como deverá estar assinada pelo proprietário do imóvel ou
seu representante legal. Todos os valores da proposta deverão vir expressos em moeda nacional corrente e
com validade não inferior a 60 (sessenta) dias. 

8.2.  Todos os imóveis ofertados que atendam a necessidade do Órgão serão vistoriados e
avaliados em conformidade com a ficha de avaliação constante no presente Projeto básico; após avaliação
dos imóveis, aquele considerado apto será objeto de negociação específica. Na ocasião será fornecido
projeto de arquitetura de interior, definindo a ocupação do imóvel e apresentando a disposição do mobiliário
e áreas de circulação, também servindo para orientar as adequações de instalações, especialmente da rede
elétrica e de lógica, a cargo do CONTRATADO/LOCADOR.

8.3. Na apresentação da proposta de valor mensal do aluguel, não serão admi�dos custos
adicionais, a �tulo de adequação, sendo que o valor a ser contratado deverá ser resultante de avaliação das
propostas apresentadas.

8.4. As propostas de preços deverão ser aferidas junto ao mercado imobiliário de Brasília, por meio
de pesquisa mercadológica e/ou avaliação da Câmara de Valores de mobiliários do Distrito Federal.

 

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências con�das no item 4 deste
Projeto Básico.

9.2. A escolha dentre as propostas classificadas caberá ao Secretário de Estado de Trabalho -
SETRAB, após avaliação e recomendação da Comissão de Avaliação nomeada com este obje�vo, cuja
recomendação deverá indicar o imóvel que melhor atenda aos interesses públicos a que se des�na a locação.

 

10. DO PAGAMENTO



10.1. O pagamento será feito conforme Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do
Distrito Federal, mediante apresentação pelo CONTRATADO/LOCADOR da Nota Fiscal/Fatura da empresa,
devidamente atestada pelo executor do contrato. O pagamento será realizado até 10 (dez) dias de sua
apresentação, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.

10.2. Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional.

10.3. O CONTRATADO/LOCADOR não poderá solicitar pagamento antecipado da despesa.

10.4. A SETRAB reserva-se ao direito de realizar análises técnicas e financeiras dos documentos
apresentados para pagamento, de efetuar glosas totais ou parciais dos valores cobrados, prestando todos os
esclarecimentos necessários ao CONTRATADO/LOCADOR.

10.5. O descumprimento das metas definidas e das condições descritas neste projeto básico poderá
ser objeto de glosas cujo valor percentual terá por base os termos do Decreto nº 26.851, de 30 de maio de
2006, no Decreto nº 26.993, de 12 de julho de 2006, no Decreto nº 27.069, de 14 de agosto de 2006, neste
Projeto Básico e demais legislações correlatas.

 

11. DAS PENALIDADES

11.1. Caso O CONTRATADO/LOCADOR não cumpra, integralmente ou em parte, as obrigações
contratuais assumidas, garan�da a prévia defesa, estará sujeita às sanções previstas no Decreto nº 26.851,
de 30 de maio de 2006, e suas alterações, no Decreto nº 26.993, de 12 de julho de 2006, e no Decreto nº
27.069, de 14 de agosto de 2006, e subsidiariamente às previstas no ar�go 87 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e nos termos deste Projeto Básico.

11.2. O atraso injus�ficado na execução do contrato O CONTRATADO/LOCADOR ou entrega dos
equipamentos sujeitará à CONTRATADA a multa, de acordo com os seguintes percentuais, garan�da prévia
defesa.

11.2.1. de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%
(nove décimos e nove centésimos por cento) que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

11.2.2. de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias; e

11.2.3. de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação dos itens 11.2.1 e 11.2.2.

11.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a SEAP poderá, garan�da a prévia defesa, aplicar
ao CONTRATADO/LOCADOR as seguintes sanções:

11.3.1. Advertência;

11.3.2. Multa:

11.3.2.1. de 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatório em assinar o
contrato ou re�rar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela SETRAB, recusa parcial ou
total na entrega de material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho
calculado sobre a parte inadimplente;

11.3.2.2. de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;

11.3.2.3. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser
cancelados e/ou rescindidos, exceto de houver jus�ficado interesse da SETRAB em admi�r atraso superior a
30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do item “Multa”.

11.3.3. Suspensão do direito de par�cipar de licitações com a administração pelo prazo de até 02
(dois) anos; e

11.3.4. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.



11.3.4.1. Declarar-se-á inidôneo o ADJUDICATÁRIO que, sem justa causa, não cumprir as obrigações
assumidas, pra�cando, a juízo da Administração, falta grave, reves�da de dolo.

11.3.5. As sanções previstas nos itens “Suspensão” e “Declaração de Inidoneidade” poderão também
ser aplicadas ao Adjudicatário que:

11.3.5.1. tenha sofrido condenação defini�va por pra�car, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

11.3.5.2. tenha pra�cado atos ilícitos visando frustrar os obje�vos da licitação; e

11.3.5.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos pra�cados.

11.3.6. As sanções previstas nos itens “Advertência”, “Suspensão” e “Declaração de Inidoneidade”
poderá ser aplicada juntamente com o item - “Multa”, facultada a defesa prévia do interessado, no
respec�vo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, e serão aplicadas pelo ordenador de despesas da
SETRAB.

11.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias úteis, a par�r do dia seguinte
ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na SETRAB, ou
no primeiro dia ú�l seguinte.

11.5. No caso de multa moratória, será observado o limite mínimo de R$ 100,00 (cem reais) para
sua cobrança, exceto quando for necessária, além da referida multa, a aplicação de uma das penalidades
prevista no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.

 

12. DOS REAJUSTES

12.1. Os reajustes poderão concedidos depois de transcorridos 12 (doze) meses contados da data
da assinatura do contrato, cujo índice será adotado mediante acordo entre as partes, ou, na falta deste, será
aplicado o IGP-DI (INPC), mediante solicitação formal do CONTRATADO/LOCADOR.

12.2. Os preços registrados só poderão ser revistos, em decorrência de redução daqueles pra�cados
no mercado ou por fato superveniente que eleve o custo dos bens registrados.

12.3. Caso o CONTRATADO/LOCADOR comprove, fundamentadamente, a impossibilidade de manter
o preço registrado, a SETRAB poderá liberá-lo do compromisso assumido desde que a comunicação do
CONTRATADO/LOCADOR ocorra antes da formalização do contrato de locação.

 

13. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS DA LOCAÇÃO

13.1. Foi realizada pesquisa de preços nos contratos administra�vos celebrados com diversos
Órgãos da Administração Pública Federal e Distrital instalados na região pretendida, conforme planilha
constante no Anexo I.

13.2. O valor es�mado para este contrato de locação será de R$xxxxxxxx,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
reais).

 

14. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

14.1. O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a par�r da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos
termos do inciso II, do ar�go 57 da Lei nº 8.666/93.

14.2. Nos termos da Orientação Norma�va/AGU nº 6, de 01.04.2009 (DOU de 07.04.2009, S. 1, p.
13), da Decisão TCU 828/2000 – Plenário, da Lei nº 8.666/93, arts. 57 e 62, §3º e da Lei nº 8.245/1991, arts.
51 a 57, “A vigência do contrato de locação de imóveis, no qual a Administração Pública é locatária, regem-se
pelo art. 51 da Lei nº 8.245, de 1991, não estando sujeita ao limite máximo de sessenta meses, es�pulado
pelo inc. II do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993”. (grifo nosso).

 



15. DO FORO

15.1. O Foro para dirimir eventuais conflitos acerca do presente objeto de contratação deverá ser o
Foro do Distrito Federal, Seção Judiciária da Cidade de Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Fica eleito o foro da jus�ça de Brasília DF para dirimir as dúvidas não solucionadas
administra�vamente oriundas do cumprimento das obrigações estabelecidas.

16.2. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a
Corrupção, no telefone 0800-6449060 (Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012). 

Brasília-DF, em 06 de agosto de 2020.

 

José Messias da Silva

Chefe de Gabinete

 

De acordo.

Considerando os termos do Inciso II do Ar�go 14 do Decreto Federal nº
10.024/2019, APROVO o presente Projeto Básico e ra�fico a veracidade de todas as informações exaradas.

 

Evaldo Pereira de Souza

Secretário Execu�vo - Subs�tuto

Documento assinado eletronicamente por JOSE MESSIAS DA SILVA - Matr. 276.775-9, Chefe de
Gabinete, em 06/08/2020, às 15:49, 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.

Documento assinado eletronicamente por EVALDO PEREIRA DE SOUZA - Matr. 275074-0,
Secretário(a) Execu�vo(a), em 06/08/2020, às 15:53, 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= 44595103 código CRC= 65822380.
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