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MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO (MENOR PREÇO GLOBAL)

PROCESSO N.º(S): 04012-00003339/2021-95

 

OBJETO: Contratação EMERGENCIAL de serviços de transporte para os alunos par�cipantes do Programa RENOVA DF criado pelo (Decreto Nº 41.037, DE 28 DE JULHO
DE 2020), u�lizando-se de micro-ônibus, por custo por quilômetro, em conformidade com os termos e condições es�pulados neste Edital, visando atender à
Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal - SETRAB.

INTERESSADO: Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal- SETRAB

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39

CÓDIGO UASG: 926210

ENTREGA DE PROPOSTA: A par�r da publicação no site: h�ps://www.trabalho.df.gov.br/ 

DATA DA ABERTURA: 08 de setembro de 2021

HORÁRIO DA ABERTURA: a par�r da Publicação 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e,
dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico.

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por E-mail:chamamento@setrab.df.gov.br.

 

 

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2021

 

A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal  - SETRAB/DF, no uso de suas atribuições legais, torna público, através de sua Comissão Especial para Dispensa
de Licitação,  para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO, para Contratação EMERGENCIAL de serviços
de transporte de alunos par�cipantes do Programa RENOVA DF (Decreto Nº 41.037, DE 28 DE JULHO DE 2020), u�lizando-se de micro-ônibus, por custo por
quilômetro, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.

A Dispensa de Licitação será realizada em Sessão Pública, no endereço da Secretaria de Estado de Trabalho Setor de Edi�cios de u�lidade pública norte SEPN, Quadra
511, bloco a, Asa Norte Brasília/DF cep: 70.758-900, mediante condições de segurança, u�lizando-se, para tanto, todos recursos necessários.

Os trabalhos serão conduzidos por comissão especialmente designada para esse fim, conforme ORDEM DE SERVIÇO Nº 33, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021. 

O Edital estará disponível após Publicação no site eletrônico no endereço: h�ps://www.trabalho.df.gov.br/ e também poderá ser solicitado no e-mail:
chamamento@setrab.df.gov.br.

1. DO OBJETO

1.1. Contratação Emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de transporte  para atender as demandas dos alunos par�cipantes do
Programa RENOVADF ( Decreto Nº 41.037, de 28 de julho de 2020), u�lizando- se de micro-ônibus, por custo por quilômetro, em conformidade com os termos e
condições es�pulados.

1.2. Os serviços serão prestados aos alunos matriculados no programa RENOVADF , entre o ponto de coleta e o local dos Cursos para a realização das
a�vidades teóricas, em cada uma de suas regiões Administra�vas do Distrito Federal.

2. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão par�cipar deste certame pessoas jurídicas que explorem ramo de a�vidade compa�vel com o objeto deste Edital e que atendam às condições
exigidas.

2.2. A empresa deverá está organizada e ter condições para exercer todas as tarefas técnicas e administravas exigidas para o desempenho dos serviços,
além de ter condições plenas de alocar facilidades, bem como pessoal qualificado próprio, no momento em que for necessário.

2.3. A par�cipação na dispensa de licitação, importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste Edital.

2.4. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta dispensa de licitação ou par�cipar do contrato dela decorrente:

2.5. Empresas que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, estrangeiras que não funcionem no país,
nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem como as que estejam
punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com o Distrito Federal.

2.6. Pessoas �sicas.

2.7. Servidor ou dirigente de órgão ou en�dade contratante.

2.8. O autor do Projeto Básico, pessoa �sica ou jurídica.

2.9. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do Projeto Básico, cujo autor seja dirigente, gerente, acionista, responsável
técnico ou subcontratado.

2.10. Pela simples par�cipação na dispensa de licitação, a empresa estará aceitando todas as condições estabelecidas no edital.

3. DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA



3.1. "As documentações referentes à habilitação assim como as propostas, consecu�vamente, deverão ser enviadas, exclusivamente, no  e-mail
chamamento@setrab.df.gov.br, até ás 12hrs do dia 13/09/2021." 

3.2. PUBLICAÇÃO DE ABERTURA: 08/09/2021

3.3. PRAZO: O envio por e-mail dos documentos de par�cipação, ocorrerá a par�r da Publicação do Instrumento Convocatório : 08/09/2021 até ás 12:00
hrs do dia 13/09/2021.

3.4.  HORÁRIO: Das 9:00 às 17:00 (horário de Brasília).

3.5. As documentações para habilitação e para a Proposta  deverá conter no assunto do e-mail, a seguinte indicação:

 

3.5.1.  HABILITAÇÃO e PROPOSTA

ASSUNTO: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA - EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 e 

RAZÃO SOCIAL/NOME

 

 

3.5.2.  DEVERÁ CONTER NO ENDEREÇAMENTO E NO TEXTO DE ENVIO DO E-MAIL

ENVIO: À COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS -  EMERGENCIAL .

REFERÊNCIA: DOCUMENTAÇÃO PROPOSTA - EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021

PARTICIPANTE: RAZÃO SOCIAL/NOME XXX

 

4. CRONOGRAMA PREVISTO DO EDITAL

4.1. CRONOGRAMA

 

EVENTO PRAZO

ENTREGA DA HABILITAÇÃO POR E-MAIL Até ás 12:00 hrs do dia  13/09/2021

ENTREGA DA PROPOSTA POR E-MAIL Até ás 12:00 hrs do dia  13/09/2021

ANÁLISE E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS A par�r das 14:00 hrs do dia  13/09/2021

 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 14/09/2021

 

5. DA PROPOSTA

5.1. Deverá constar a seguinte expressão: “PROPOSTA DE PREÇO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 – ” e os dados da empresa interessada.

5.2. São requisitos da proposta sob pena de ser desconsiderada:

5.3.  estar escrita, em língua portuguesa;

5.4.  ser assinada por pessoa que detenha poderes para isso, cujo nome deverá constar claramente abaixo da assinatura, em carimbo ou da�lografado, e
ser rubricada nas folhas anteriores e digitalizados, quando houver;

5.5. apresentar preço(s) unitário(s) e total, expressos em moeda nacional, referente(s) ao objeto da contratação, incluídas todas as despesas com tributos
incidentes e transporte;

5.6. conter prazo de validade no mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da sua apresentação e recebimento;

5.7. conter a especificação do objeto da contratação, de acordo com as caracterís�cas exigidas e descritas neste instrumento e Anexo(s), a logomarca da
empresa que oferecer a proposta, não sendo aceito propostas opcionais;

5.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências constadas neste Edital, bem como aquelas que apresentarem
preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado, em consonância com o disposto no art. 48, II, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/1993.

  Serão desclassificadas:
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado
e que os coeficientes de produ�vidade são compa�veis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no
ato convocatório da licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

 

5.9. Conter prazo de início dos serviços de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato.

5.10. O valor do quilômetro rodado, em algarismo e por extenso, observando-se o quan�ta�vo de veículos a serem u�lizados e os i�nerários a serem
percorridos, com até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, computados todos os gastos inerentes à prestação dos serviços (insumos e pessoal);

5.11. ENCARTE A, que expressa a composição de todos os seus custos, sob pena de desclassificação, observadas as condições estabelecidas neste
instrumento;

5.12. Erro no preenchimento da planilha será mo�vo suficiente para a desclassificação da proposta.

5.13. A proposta de preços deverá ser elaborada de acordo com as PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE CUSTOS – ENCARTE A, observando-se as seguintes
disposições:

5.14. Valor para todos os itens constantes nas PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE CUSTOS -  ENCARTE A do Termo de Referência, em moeda corrente nacional
(Real - R$), com até duas casas decimais, expressa em algarismos, não sendo considerado o arredondamento.



5.15. A indicação dos sindicatos, acordos cole�vos, convenções cole�vas ou sentenças norma�vas que regem as categorias profissionais que executarão o
serviço;

5.16. Os custos oriundos de obrigações trabalhistas deverão observar os parâmetros fixados em acordos ou convenções cole�vas ou dissídio cole�vo da
categoria, desde que respeitado o percentual limite da Decisão nº 544/2010 - TCDF;

5.17. Previsão de todos os insumos, incluindo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quan�dades e qualidade adequadas à
perfeita execução contratual;

5.18. Na cotação do vale-transporte deverá ser observada disposição legal;

5.19. A empresa deverá apresentar memória de cálculo e demonstração da metodologia empregada na formulação de todos os itens de custo que compõem
a PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS – ENCARTE A sob pena de desclassificação.

5.20. O critério de julgamento será o MENOR PREÇO POR QUILOMETRO RODADO.

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

6.1. Habilitação Jurídica

6.1.1. Cédula de iden�dade do responsável que assinará o Contrato, bem como da procuração, quando for o caso.

6.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual.

6.1.3.  Ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores.

6.1.4.  Inscrição do ato cons�tu�vo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

6.1.5. 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 a�vidade assim exigir.

6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

6.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

6.2.2.  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou do Distrito Federal, se houver rela�vo ao domicílio ou sede do licitante,
per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

6.2.3. Declaração de disponibilidade, na data da contratação, de profissional da área, com contrato de trabalho, que deverá ser comprovado mediante a
apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou por meio de contratos de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação
civil comum. Caso o profissional seja sócio ou proprietário da empresa par�cipante. 

6.2.4.  Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta de Débitos rela�vos aos Tributos Federais e a Dívida Ava da União,
expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.

6.2.5.  Empresa com sede e/ou domicílio fora do Distrito Federal, apresentar Cer�dão Nega�va de Débitos ou Cer�dão Posi�va com efeito de Nega�va,
emi�da pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser ob�da por meio do site www.fazenda.df.gov.br (inteligência do
art. 173, da LODF).

6.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta Nega�va de Débitos rela�vos aos Tributos Federais,
inclusive contribuições previdenciárias, e à Dívida A�va da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil (Portaria Conjunta
RFB/PGFN nº 1.751/2014);

6.2.7. para as empresas com sede e/ou domicílio fora do Distrito Federal, cer�dão Nega�va de Débitos ou cer�dão posi�va com efeito de nega�va, emi�da
pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal-SEEC/DF, em plena validade, que poderá ser ob�da através do site www.fazenda.df.gov.br. (inteligência do
art. 173, da LODF);

6.2.8.  Cer�dão de regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

6.2.9.  Cer�dão de regularidade rela�va a débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va, em plena
validade, que poderá ser ob�da no site www.tst.jus.br/cer�dao.

6.3. Qualificação Técnica 

6.3.1. A licitante deverá comprovar qualificação técnica operacional mediante a apresentação de atestados de capacidade técnica emi�dos pelos
contratantes �tulares de pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante, rela�vos à execução de serviços de transporte de pessoas em
caracterís�cas e quan�dades em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do número total de veículos que a licitante vier a contratar com a SETRAB.

6.3.2.  A Proponente poderá apresentar tantos atestados de capacidade técnica que julgar necessários, para comprovar que já forneceu objeto semelhante
ao desta dispensa de licitação, destacando-se a necessidade desses atestados demonstrarem que o interessado forneceu anteriormente, pelo menos, o quan�ta�vo
de 50% solicitado.

6.3.3.  Admite-se a soma do quan�ta�vo de serviços nos atestados, desde que tenham sido realizados de forma simultânea no período de 12 (doze) meses,
equivalente com a vigência do futuro contrato.

6.3.4. A proponente, quando solicitada, deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Cer�dões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual
da contratante e local em que foram executados os serviços.

6.3.5. apresentar documento probatório de que possui compromisso com a sustentabilidade ambiental, nos termos da Lei Distrital n° 4.770/2012, que
poderá ser feito da seguinte forma:

6.3.5.1. por Declaração, onde a licitante afirma possuir o compromisso e responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigências
impostas pela Lei Distrital n° 4.770/2012, conforme modelo constante do Anexo VI deste edital

6.3.5.2. declaração de que possui ou instalará escritório em local (cidade/município) previamente definido pela Administração, a ser comprovado no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias contados a par�r da vigência do contrato;

6.4. Qualificação econômico-financeira

6.4.1. Cer�dão Negava de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da
empresa, datado dos úl�mos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Cer�dão. No caso de praças com mais de um cartório
distribuidor, deverão ser apresentadas as cer�dões de cada um dos distribuidores.

6.4.2.  Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente
registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios.

6.4.3.   As sociedades cons�tuídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, deverão apresentar o Balanço de Abertura.

http://www.fazenda.df.gov.br/


6.4.4.  A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da
aplicação das seguintes fórmulas:

 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

LG=_______________________________________

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

ATIVO CIRCULANTE

LG=________________________________________

PASSIVO CIRCULANTE

 

ATIVO TOTAL

SG=________________________________________

 

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

6.5. 11.1.5. Tratando-se de sociedade coopera�va, serão exigidos ainda:

6.5.1.  relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o objeto, com as respec�vas atas de
inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da coopera�va, respeitado o disposto nos ar�gos. 4º, XI, 21, I e 42, §§ 2º a 6º da Lei nº
5.764, de 1971;

6.5.2. declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI de cada um dos cooperados relacionados;

6.5.3. comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

6.5.4. comprovante de registro na Organização das Coopera�vas Brasileiras ou na en�dade estadual, se houver, conforme art. 107 da Lei nº 5.764/1971;

6.5.5. documento comprobatório de integração das respec�vas quotas-partes pelos cooperados que executarão o objeto;

6.5.6. comprovação do envio do Balanço Geral e o Relatório do exercício social ao órgão de controle, conforme dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764, de 1971;

6.5.7. ata de fundação;

6.5.8. estatuto social com a Ata da Assembleia que o aprovou;

6.5.9. regimento dos fundos ins�tuídos pelos cooperados, com a Ata da Assembleia que os aprovou;

6.5.10. editais de convocação das três úl�mas Assembleias Gerais Extraordinárias;

6.5.11. três registros de presença dos cooperados que executarão o Contrato em Assembleias Gerais ou nas reuniões seccionais;

6.5.12. ata da Sessão que os cooperados autorizaram a coopera�va a contratar o objeto da licitação;

6.5.13. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

6.6. As licitantes deverão comprovar ap�dão para desempenho de a�vidades per�nentes e compa�veis em caracterís�cas, quan�dades e prazos com o
objeto da licitação, e indicação das instalações, do aparelhamento e relação do pessoal técnico adequado, além da qualificação de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.  

6.7. a licitante com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, deverá apresentar a cer�dão Nega�va de Débitos ou cer�dão posi�va com efeito de nega�va,
emi�da pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal-SEEC/DF, em plena validade, que poderá ser ob�da através do site www.fazenda.df.gov.br.
(inteligência do art. 173, da LODF)

6.8. Caso apresente resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10%
(dez por cento) do valor total esmado.

6.9.  Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do ar�go 7º da Cons�tuição Federal, conforme Anexo V do Edital.

6.10.  Declaração de não constar no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e comprovante de consulta no site
hp://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis, bem como no Cadastro de Empresas Punidas do GDF e respec�vo comprovante de consulta no site
hp://www.transparencia.df.gov.br/#/empresa-punida.

6.11.  Os documentos necessários para a habilitação poderão ser apresentados em original, cópia auten�cada por cartório competente ou cópia
acompanhada do original para conferência e ateste de membro da Comissão ins�tuída.

6.12. Não serão aceitos protocolos de subs�tuição aos documentos enviados e solicitados.

6.13.  Os documentos encaminhados deverão estar em nome da empresa Proponente, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

6.14.  Todos os documentos deverão estar em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emi�dos somente em nome da matriz e os atestados de capacidade técnica, que podem ser apresentados tanto em nome da
matriz e/ou em nome da filial.

6.15.  As cer�dões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo Órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90
(noventa) dias antes da data da assinatura do Contrato, exceto os documentos que se des�nam a comprovação da qualificação econômico-financeira e qualificação
técnica.

6.16. Os interessados terão ainda que atender a todos os requisitos constantes neste edital.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Executar os serviços conforme especificações  no presente Edital, em consonância com os quan�ta�vos preestabelecidos pela Secretaria de Estado
de Trabalho do Distrito Federal -SETRAB.

7.2. Apresentar relação contendo a iden�ficação dos veículos que serão u�lizados para prestação dos serviços juntamente com as cópias auten�cadas das
apólices de seguro, comprovante de pagamento do IPVA, seguro obrigatório e demais documentos necessários a comprovar a regularidade de cada veículo;

7.3. Apresentar à Contratante relação constando nome, função, endereço residencial e telefone dos empregados alocados na prestação dos serviços;
comprovante do vínculo emprega�cio dos empregados relacionados; cópias das Carteiras de Motorista dos prestadores de serviços relacionados e cer�ficados de
comprovação da escolaridade exigida de todos os prestadores de serviço;



7.4. Apresentar toda a documentação exigida, sem prejuízo da prestação dos serviços, que deverão ser entregues à Contratante no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados da assinatura do contrato;

7.5. Apresentar, quando solicitado pela Contratante, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível dos prestadores de serviços;

7.6. Apresentar ao executor do contrato, por meio �sico ou eletrônico, planilha contendo os i�nerários percorridos para realização das a�vidades
curriculares, juntamente com a Nota Fiscal para pagamento;

7.7. Manter os veículos em bom estado de conservação/limpeza, adequados ao transporte de passageiros e em consonância com as normas de segurança e
estabelecidas em legislação própria.

7.8. Apresentar à Contratante, semestralmente, comprovação da vistoria obrigatória feita pelo DETRANDF;

7.9. Controlar a assiduidade e a pontualidade de seus motoristas, bem como a correta observância das atribuições e cláusulas ajustadas para a prestação
dos serviços;

7.10. Garan�r o fornecimento de veículos com a capacidade de lotação mínima, composto por todos os requisitos de segurança legalmente exigidos;

7.11. Transportar os alunos exclusivamente sentados e em assento de passageiro, usando obrigatoriamente cinto de segurança, não sendo permi�da a
permanência de alunos em pé;

7.12. Garan�r que os veículos trafeguem em conformidade com a legislação específica;

7.13. Apresentar, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, a AUTORIZAÇÃO DE TRÁFEGO, emi�da pelo DETRANDF, conforme preceituam as
regras do Código Brasileiro de Trânsito, sob pena de sofrer as penalidades previstas no Decreto 26.851/2006;

7.14. Garan�r o uso dos equipamentos obrigatórios e de segurança exigidos pela legislação, em especial pelo Código de Trânsito Brasileiro, em todos os
veículos que serão u�lizados para prestação dos serviços;

7.15. Prestar os serviços de transporte com assiduidade e pontualidade, devendo obedecer aos horários para entrada e saída dos alunos beneficiários dos
serviços;

7.16. Providenciar que os veículos estejam à disposição dos alunos no prazo mínimo de 10 (dez) minutos antes do horário de embarque, de acordo com o
ponto de embarque estabelecido; este mesmo prazo deve ser obedecido após o encerramento de cada turno;

7.17. Chegar ao local de desembarque dos alunos com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos e máxima de 30 (trinta) minutos do início das aulas e/ou
a�vidade pedagógica por turno, de acordo com os horários estabelecidos pela Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal – SETRAB, para os quais o serviço
será prestado;

7.18. Arcar com todas as despesas decorrentes da manutenção dos veículos incluídas os reparos e as trocas de peças, os custos com eventuais serviços de
guinchos ou transportes similares, multas, taxas, emolumentos, impostos ou outras despesas inerentes à u�lização dos mesmos;

7.19. Disponibilizar, quando solicitado, os veículos u�lizados na prestação dos serviço para instalação de aparelhos de GPS e/ou qualquer outro equipamento
para realização do monitoramento ou da gestão do serviço.

7.20. Zelar, manter em funcionamento, comunicar eventuais inconsistências/desconformidades de operação e permi�r a adequada manutenção dos
serviços; 

7.21. Disponibilizar à contratante espaços nos veículos para instalação de tela embarcada, busdoor e outros meios de comunicação, para a divulgação do
Programa RENOVADF.

7.22. Subs�tuir, imediatamente, motorista por outro igualmente qualificado em casos de afastamentos legais, inclusive por inadequação ao serviço, devendo
inclusive comunicar a contratante no prazo máximo de 24 horas;

7.23. Subs�tuir, imediatamente, qualquer veículo que, por algum mo�vo, não tenha as condições previstas nas normas legais, devendo inclusive comunicar a
contratante no prazo máximo de 24 horas;

7.24. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venham causar a terceiros e/ou ao patrimônio público durante a execução dos serviços contratados,
reparando-os às suas custas;

7.25. Manter, durante toda a vigência do contrato, a documentação per�nente aos serviços em perfeitas condições legais, a qual poderá ser requisitada, a
qualquer tempo, para fins de verificação de regularidade pela Contratante;

7.26. Prestar informações aos alunos rela�vas à segurança e higiene dos veículos;

7.27. Zelar pela segurança dos alunos no ato do embarque e desembarque, bem como durante o transporte;

7.28. Registrar a frequência diária dos alunos, de forma eletrônica ou através de listagem, que deverá ser compilada e encaminhada ao executor do contrato;

7.29. Zelar pela observância das normas rela�vas à proibição do uso e comercialização de bebidas alcoólicas, cigarros, charutos e similares durante o
transporte, bem como de qualquer produto legalmente proibido;

7.30. Proibição de comercialização de qualquer produto dentro do veículo;

7.31. Zelar pela higiene do veículo durante o período de transporte dos alunos;

7.32. Verificar a u�lização de cintos de segurança por parte dos alunos e garan�r a acomodação e permanência dos mesmos em assentos individuais;

7.33. Não permi�r aos motoristas e alunos a u�lização ou transporte de objetos perfurantes, cortantes ou de quaisquer artefatos que atentem contra a
saúde e a integridade �sica dos passageiros, bem como a comercialização de quaisquer mercadorias durante o transporte;

7.34. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas (respeitando o piso salarial de cada categoria conforme previsto no Acordo Cole�vo), sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

7.35. Fornecer os uniformes a serem u�lizados por seus empregados, sem repassar quaisquer custos a estes;

7.36. Adotar todas as medidas necessárias no início da execução contratual, para instruir seus empregados quanto à obtenção das informações de seus
interesses junto aos órgãos públicos, rela�vas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes;

7.37. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de
Garan�a do Tempo de Serviço - FGTS e do pagamento dos salários e bene�cios dos empregados colocados à disposição da Contratante; CBTU, com base no art. 43,
inciso I, da Lei nº 8.443/92; nos arts. 194, inciso II, 209 e 210 do Regimento Interno/TCU; e no art. 31, inciso II, da Instrução Norma�va TCU nº 09/95, acrescentou às
exigências fixadas para o contratado, nos contratos de execução con�nuada ou parcelada, a cada pagamento efe�vado, a apresentação do Cer�ficado de
Regularidade do FGTS emi�do pela Caixa Econômica Federal (art. 27 da Lei nº 8.036/90) e da Cer�dão Nega�va de Débito emi�da pelo INSS (art. 47 da Lei nº
8.212/91), ou de documento definido como equivalente na regulamentação própria de cada órgãos;

7.38. Não permi�r a alocação de prestadores de serviços com idades inferiores ao estabelecido. 

7.39. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

7.40. A Contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no Art. 32, §1ª da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que
estabelece nas licitações e os contratos disciplinados pela mesma devem ser observados os requisitos ambientais com o menor impacto ambiental em relação aos



seus similares;

7.41. Disponibilizar os veículos, a qualquer tempo e mediante comunicação prévia, para vistoria e inspeção a ser realizada pelos órgãos fiscalizadores, além
de adequá-los aos parâmetros que serão estabelecidos legalmente;

7.42. Pelo não cumprimento das obrigações constantes no presente item haverá aplicação de penalidades.

7.43. A contratada deverá obedecer às normas e procedimentos de prevenção à disseminação do novo coronavirus e outras doenças infectocontagiosas
que vierem a ser estabelecidos pela Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal - SETRAB, Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito
Federal e outros órgãos sanitários competentes.

8. OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 

8.1. As obrigações da contratante são aquelas arroladas no tópico 21 do Termo de Referência/Projeto Básico - Anexo I e cláusula décima do Contrato -
Anexo - III do presente edital; e

8.2. Indicar o executor interno do Contrato, conforme art. 67 da Lei 8.666/93.

8.3. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada;

8.4. Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução dos serviços;

8.5. No�ficar, formal e tempes�vamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço;

8.6. No�ficar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a
execução do Objeto Contratado.

9. DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização e controle seguirão o Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

9.2. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por executor, especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, além das atribuições con�das nas Normas de Execução Orçamentária e
Financeira do Distrito Federal;

9.3. Não obstante a Contratada seja única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços definidos neste edital e seus anexos, a Contratante
reserva-se no direito de exercer a mais ampla fiscalização sobre os serviços, por intermédio de representante especificamente designado, sem que de qualquer forma
restrinja essa responsabilidade, podendo:

9.3.1. exigir a subs�tuição de qualquer empregado ou preposto da contratada que, a seu critério, venha a prejudicar o bom andamento dos serviços;

9.3.2.  determinar a correção dos serviços realizados com falha, erro ou negligência, lavrando termo de ocorrência do evento.

9.4. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a Contratada deverá entregar à fiscalização a
documentação a seguir relacionada: 

9.4.1. mensalmente, acompanhando a nota fiscal/fatura referente a seus empregados, cópias auten�cadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de
originais, dos seguintes documentos:

9.4.1.1. cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado
(Lei n.º 8.036/90);

9.4.1.2. prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta Nega�va de Débitos rela�vos aos Tributos Federais, inclusive
contribuições previdenciárias, e à Dívida A�va da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil (Portaria Conjunta RFB/PGFN nº
1.751/2014);

9.4.1.3. cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.

9.4.1.4. cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas (CNDT), em plena validade, que poderá ser ob�da no site www.tst.jus.br/cer�dao.

9.5. os documentos relacionados poderão ser subs�tuídos, total ou parcialmente, por extrato válido e atualizado do SICAF.

9.6. recebida a documentação o executor do contrato deverá apor a data de entrega e assiná-la.

9.7. verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado a par�r do
recebimento de diligência da fiscalização, para prestar os esclarecimentos cabíveis, formal e documentalmente.

9.8. o descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da Contratada em situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e
previdenciárias implicarão rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais.

10. DA IMPUGNAÇÃO

10.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, o edital, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das Propostas, devendo
a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.

10.2. As impugnações serão recebidas no e-mail chamamento@setrab.df.gov.br, no prazo estabelecido acima.

10.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração o proponente que não o fizer até o segundo dia ú�l que anteceder à
data marcada para o recebimento das propostas, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recurso.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Observado o disposto no ar�go 109 da Lei Federal n.º 8.666/93, o proponente poderá apresentar recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
publicação do ato, nos casos de habilitação ou inabilitação do proponente ou do julgamento das propostas.

11.2. O recurso deverá ser enviados para o e-mail:chamamento@setrab.df.gov.br.

11.3.  Interposto, o recurso será comunicado aos demais proponentes que poderão impugná-lo no prazo de 01 (um) dias úteis. Findo esse período,
impugnado ou não o recurso, a Comissão poderá, no prazo de 01 (um) dia ú�l, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, à autoridade
competente.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A apresentação de proposta de acordo com as exigências estabelecidas neste instrumento não gera direito à contratação da empresa que a oferecer.

12.2. O contrato terá vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, ou será até a conclusão do Processo SEI nº 00095-00001176/2020-74.

12.3. A apresentação da proposta obriga a empresa proponente a sustentá-la durante o seu prazo de validade, subordinando-a às condições estabelecidas
neste Edital, e ditames da Lei Federal nº 8.666 de 1993 e suas alterações posteriores.

12.4. Verificando divergências entre o preço unitário e o total de cada item ou entre o valor em algarismos e o valor por extenso, prevalecerá, na primeira
hipótese, o preço unitário e na segunda, o valor por extenso vedada a fixação de preços mínimos, critérios esta�s�cos ou faixas de variação em relação a preços de
referência

http://www.tst.jus.br/certidao


12.5. Poderão ser solicitadas informações complementares ao objeto oferecido quando esta Administração entender necessário.

12.6. A SETRAB reserva-se o direito de aceitar ou não a proposta, apresentada sem que isso gere direito a reclamação ou indenização de qualquer natureza
por parte de qualquer interessada.

12.7. As a�vidades nas respec�vas Unidades, descritas deverão ser iniciadas em até 5 (cinco) dias corridos após a assinatura do contrato.

12.8. A SETRAB/DF poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, per�nente e
suficiente para jus�ficar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de o�cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

12.9. a anulação da Dispensa induz à do contrato.

12.10. as licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de
ser ressarcida pelos encargos que �ver suportado no cumprimento do contrato.

12.11. É facultado a Comissão designada ou à autoridade superior, em qualquer fase dessa Dispensa de Licitação, promover diligência des�nada a esclarecer
ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de habilitação e
classificação.

12.12. No julgamento das habilitações e das propostas a Comissão designada poderá, no julgamento, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia
para de classificação.

12.13. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item anterior, a
sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio da Comissão designada que definirá um prazo no momento da suspensão e divulgará no site
www.trabalho.df.gov.br, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, sendo a ocorrência registrada em ata. 

12.14. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente e nos horários de 9:00 ás 17:00 na SETRAB/DF.

12.15. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que
seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública da Dispensa de Licitação.

12.16. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

12.17.  A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da licitante que for declarada inidônea na área da
Administração Pública, assegurada a ampla defesa.

12.18.  O foro para dirimir questões rela�vas ao presente edital será o de Brasília – DF, com exclusão de qualquer outro.

12.19. Exigências de comprovação de propriedade, apresentação de laudos e licenças de qualquer espécie só serão devidas pelo vencedor da licitação, dos
proponentes poder-se-á requisitar tão somente declaração de disponibilidade ou de que a empresa reúne condições de apresentá-los no momento oportuno.

12.20. Fica proibido o uso de mão de obra infan�l, sob pena de rescisão do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais
cabíveis, conforme disposto na Lei nº 5.061/2013. 

12.21. Não preenchido todos os cargos e/ou postos, na seleção dos empregados, terão prioridade os trabalhadores inscritos no cadastro unificado das
Agências do Trabalhador do Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital nº 4.766/2012.

12.22. Nos termos da Lei Distrital nº 5.847/2017, a licitante vencedora que �ver mais de 20 funcionários contratados, se obriga a oferecer-lhes, diretamente
ou por convênio com ins�tuições públicas ou privadas, curso de alfabe�zação ou complementação do ensino fundamental até o quinto ano. 

12.23. em caso de descumprimento será aplicada à Contratada multa de 30% (trinta por cento) com base no salário de cada funcionário não beneficiado.

12.24. Nos termos da Lei Distrital nº 4.799/2012, a licitante vencedora, na prestação do serviço, se obriga a fornecer aos empregados plano de saúde. 

12.25. Nos termos da Lei Distrital nº 3.985/2007, se a licitante vencedora �ver 100 ou mais empregados fica obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos
com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 

12.25.1. I - até 200 empregados        2%;

12.25.2. II - de 201 a 500                   3%;

12.25.3. III - de 501 a 1.000              4%;

12.25.4. IV - de 1.001 em diante      5%.

12.26. Nos termos da Lei Distrital nº 5.448/2015, fica proibido o uso ou emprego de conteúdo discriminatório, podendo sua u�lização ensejar a rescisão do
Contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, que:

12.26.1. I - incen�ve a violência;

12.26.2. II - seja discriminatório contra a mulher, assim entendidos quaisquer conteúdos que diminuam, mesmo que de forma indireta, metafórica ou por
analogias, a capacidade labora�va, intelectual ou qualquer outra esfera de vida da mulher;

12.26.3. III - incen�ve a violência contra a mulher, seja por apologia a quaisquer �pos de violência domés�ca �pificadas pela Lei Maria da Penha, ou ainda
violência sexuais, ins�tucionais, ou qualquer violência fundada na condição de mulher;

12.26.4. IV - exponha a mulher a constrangimento ou incen�ve ou explore o corpo da mulher de forma obje�ficada;

12.26.5. V - seja homofóbico, racista e sexista;

12.26.6. VI - incen�ve a violência contra as mulheres de povos e comunidades tradicionais, negras, indígenas, ciganas, quilombos, transexuais, traves�s e
transgênero; por orientação sexual e de gênero e por crença;

12.26.7. VII - represente qualquer �po de discriminação, especialmente voltadas contra minorias em condições de vulnerabilidade.

12.27.  Nos termos da Lei Distrital nº 5.087/2013, a empresa vencedora fica obrigada a comprovar mensalmente, junto ao gestor responsável, a regularidade
no atendimento às suas obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária rela�vas a seus empregados, em caso de irregularidades, devem ser sanadas no
prazo máximo de trinta dias da detecção.

12.28. o não atendimento das determinações constantes nesse edital, implica a abertura de processo administra�vo para rescisão unilateral do contrato por
parte da Administração Pública.

12.29.  Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Pregoeiro, por meio do Telefone: (0XX61) 3373-9538.

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

13.  ANEXOS

 ANEXO I - Termo de Referência

 ANEXO II - Modelo de Proposta



 ANEXO III - Minuta do Contrato.

 ANEXO IV - Da Tabela de Es�ma�va de Preço + ENCARTE A

 ANEXO V – Declaração que não emprega menor.

 ANEXO VI - Modelo de Declaração de Responsabilidade Ambiental.

 ANEXO VII – Modelo Declaração de não inocorrência do Decreto 39.860/2019.

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA RENOVA DF

 

14. DO OBJETO

14.1. Contratação EMERGENCIAL de serviços de transporte de alunos par�cipantes do Programa RENOVA DF (Decreto Nº 41.037, DE 28 DE JULHO DE 2020),
u�lizando-se de micro-ônibus, por custo por quilômetro, em conformidade com os termos e condições es�pulados neste Termo de Referência - TR.

14.2. Os serviços deverão ser prestados aos alunos matriculados no Programa RENOVA DF entre o Ponto de Coleta e o Local dos Cursos para a realização das
a�vidades teóricas, em cada uma das Regiões Administra�vas – RA(s), do Distrito Federal – DF.

14.3. Complementando, serão realizadas a�vidades prá�cas, em locais pré-definidos pela Secretaria de Estado do Trabalho do Distrito Federal – SETRAB, que
necessitarão de transporte de alunos par�cipantes do Programa RENOVA DF;

14.4. O serviço a ser contratado é de natureza comum, nos termos do Parágrafo Único do Art. 1º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, e no ART. 14 DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 25/05/2017, recepcionada no âmbito do Distrito Federal pelo DECRETO Nº 38.934 DE 15/03/2018. 

14.5. Tendo em vista tratar-se de objeto a ser contratado de forma emergencial, face as jus�fica�vas e demais considerações acostadas aos autos, bem como
em se tratando de Projeto em andamento, necessitando de celeridade nos procedimentos administra�vos, jus�fica-se a desnecessidade do Estudo Técnico
Preliminar, haja vista que o objeto da contratação se limita, em termos qualita�vos e quan�ta�vos, ao que é estritamente indispensável ao atendimento da situação
emergencial, pois as quan�dades e a delimitação do objeto se prendeu à repe�ção do contrato que já estava sendo operacionalizado, também de forma emergencial,
pela TCB, porém não houve durante o seu prazo de vigência contratação regular para a con�nuidade do Programa, ademais o objeto já foi delimitado previamente,
com a entrega da prestação do serviço mensalmente e pagamento somente após o recebimento defini�vo do objeto.

15. DA JUSTIFICATIVA DO OBJETO

15.1. Este Termo de Referência se jus�fica, fundamentando-se no Art. 6º da Carta Magna, onde à sua luz se aponta sobre os direitos sociais, buscando assim
também mirar o trabalhador, que diz que 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.

15.2. Registra-se o foco à Emenda Cons�tucional No. 65, de 13 de Julho de 2010, em virtude da mesma, trazer em seu Art. 2º desenho do Art. 227 da Carta
Magna, 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.

15.3. Com esse preâmbulo, faz-se a digressão do Programa RENOVA DF levando em consideração o Art. 7º: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social.

15.4. Essa questão encontra-se solidificada da entrega que é oferecida ao cidadão, haja vista, esse fornecimento estar permeado por infraestrutura de
atendimento; capacitação; qualificação; captação e intermediação de mão de obra; educação e conhecimento.

15.5. Assim, é um espaço vivencial, de interação com a realidade local, a vida e às infraestruturas públicas das Regiões Administra�vas –RA(s), buscando
formar na prá�ca, no aprendizado, mudando-se a lógica da superação, da valorização territorial e, mais ainda, o caminho de fortalecimento da autoes�ma do
trabalhador como porta de esperança no momento de crise social apresentada pelo alastre da pandemia COVID-19 no Mundo, no Brasil e no Distrito Federal.

15.6. Os elementos fá�cos legais que são levados em consideração para o referido Programa é a Lei No. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019.

15.7. Assim, forma-se de maneira interessante, pensar em avançar, não só no empreendedorismo, mas também como estrutura e organização social. Na
economia cria�va, solidária, coopera�vismo e setor de serviços, espaços entendidos pelo Programa RENOVA DF.

15.8. A busca de novas e modernas formas de repassar e consolidar o conhecimento está cada vez mais presente no mundo globalizado, pois há uma
exigência de mercado para que só os melhores e mais preparados se apresentem e vão mais longe, mas contudo, esse pensamento colide com a missão da Secretaria
de Estado de Trabalho do Distrito Federal - SETRAB onde busca-se à que todos os brasilienses possam ser beneficiados pelas ferramentas de globalização, técnicas e
expansão do conhecimento.

15.9. O cenário vem ao encontro de não eximir a responsabilidade do Governo do Distrito Federal frente ao problema, quem para tanto, exprimiu,
primeiramente, o Decreto nº 40.475, de 28 de fevereiro de 2020 que declara a situação de emergência no âmbito da saúde pública no Distrito Federal, em razão do
risco de pandemia do novo coronavírus.

15.10. Nesse sen�do, este Termo de Referência apresenta o obje�vo de contratação de empresa especializada para a realização de transporte de alunos do
Programa RENOVA DF, visando o seu deslocamento dos Pontos de Coleta até o local dos cursos e; para o transporte para os locais onde serão realizadas as a�vidades
prá�cas, é de se salientar que a pretensa contratação, em caráter emergencial, faz-se imprescindível para assegurar o início das a�vidades.

15.11. O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021-SETRAB foi publicado, indicando que as a�vidades inerentes à qualificação têm previsão  para início
a par�r do dia 30/08/2021. Esclarecemos ainda, que a contratação se faz necessária uma vez que sua não efe�vação inviabilizará a realização das a�vidades do
Programa RENOVA DF.

15.12. Ressalta-se que o contrato terá vigência de até 180 (cento e oitenta) dias.

16. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

16.1. O presente Termo de Referência foi elaborado em conformidade com os seguintes regramentos:

16.2. Cons�tuição Federal, de 05 de outubro de 1988, e suas alterações;

16.3. Lei Orgânica do Distrito Federal;

16.4. Lei No. 13.303, de 30 de junho de 2016;

16.5. Decreto Nº 41.037/2020

16.6. Decreto No. 40.475/2020;



16.7. Decreto No. 39.610/2019;

16.8. Lei No. 8.745/1993;

16.9. Lei No. 4.266/2008;

16.10. Lei No. 13.979/2020;

16.11. Portaria Conjunta 4, Diário Oficial do Distrito Federal, Nº 213, QUARTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2020. 

16.12. Acessibilidade em veículos de caracterís�cas urbanas para transporte cole�vo de passageiros – ABNT NBR 14022;

16.13. Instrução Norma�va No. 05, de 25 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

17. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

17.1. DOS VEÍCULOS:

17.2. A Contratada deverá apresentar o quan�ta�vo mínimo de 20 (vinte) micro-ônibus, acrescido de 5% de carro reserva.

17.3. Micro-ônibus deverão ter capacidade mínima para 26 (vinte e seis) passageiros. Estes veículos devem possuir desde o início da prestação dos serviços
as seguintes caracterís�cas:

17.4. Média de  10 (dez) anos de fabricação, comprovados em documentação específica a ser apresentada no ato de assinatura do Contrato;

17.5. Registro no Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN-DF como veículo de passageiros, comprovantes de regularidade do ano corrente
CRLV.

17.6.          Na hipótese da impossibilidade de emissão junto ao DETRAN/DF do CRLV no ano corrente, a contratada deverá comprovar o pagamento do
licenciamento, DPVAT e IPVA do referido ano, no intuito de comprovar a regularidade do veículo.

17.7. Realização de vistorias de inspeção, realizadas pelo DETRAN-DF, para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança.

17.8. Apresentação de lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira; e lanternas equipamento
registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo (tacógrafo), sonorizador e câmara de marcha à ré.

17.9. Apresentação de lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira.

17.10. Apresentação de cintos de segurança em número igual à lotação.

17.11. Apresentação de outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

17.12. Apresentação de comprovante do seguro do veículo que indenize danos materiais e pessoais, obedecendo ao limite mínimo de indenização no valor de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

17.13. Autorização à condução cole�va de transporte, emi�da pelo órgão ou en�dade execu�va de trânsito do Distrito Federal, em conformidade com o art.
136 da Lei No. 9.503 de 23 de setembro de 1997- Código de Trânsito Brasileiro, que deverá ser afixada na parte interna do veículo, em local visível, com inscrição da
lotação permi�da, sendo vedada a condução de alunos em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante de conformidade com o art. 137 do mesmo
diploma legal.

17.14. Em casos excepcionais em que for comprovada a inviabilidade e/ou a impossibilidade total da u�lização de micro-ônibus, após avaliação e autorização
formal do executor do contrato, poderá ser autorizada a u�lização de micro-ônibus (observados os requisitos e as caracterís�cas previstas na legislação para tal
veículo) sem a plo�agem de iden�ficação do Programa.

17.15. O quan�ta�vo es�mado de quilômetros e/ou de veículos poderá sofrer acréscimo ou supressão na ordem de 25% (vinte e cinco por cento) durante a
vigência do contrato, conforme necessidade operacional, nos termos de legislação específica. 

17.16. DOS PROFISSIONAIS

17.16.1. MOTORISTA

17.16.2. Conforme dispõe o Art. 138 do CTB e o art. 6º do Decreto No. 37.332/2016, bem como de quaisquer outras que venham a ser estabelecidas na
legislação durante a vigência do contrato, os veículos deverão ser conduzidos por pessoas devidamente habilitadas, devendo sa�sfazer aos seguintes requisitos:

17.16.3. Portar, durante a condução do veículo, o Registro de Condutor de Veículo de Transporte de Passageiros, conferido pelo órgão de fiscalização de trânsito
competente;

17.16.4. Permanecer devidamente iden�ficado com uso visível de crachá durante a execução dos serviços;

17.16.5. Apresentar-se uniformizado, trajando calças compridas, camisa com mangas e calçados fechados (o vestuário deverá conter o logo�po da empresa);

17.16.6. Não ter antecedentes criminais;

17.16.7. Não ser reincidente em infrações médias durante os doze úl�mos meses;

17.16.8. Não ter come�do nenhuma infração grave ou gravíssima;

17.16.9. Ser habilitado com CNH na categoria “D” ou “E”; e

17.16.10. Ter idade superior a vinte e um anos.

17.16.11. Cumprir as determinações con�das em todo o ordenamento jurídico que norteia a execução do serviço de transporte de Passageiros do STPC/DF. 

17.17. DOS ITINERÁRIOS E QUILOMETRAGEM ESTIMADA

17.17.1. Para efeito desta contratação, ficam estabelecidos os seguintes conceitos:

17.17.1.1. A. I�nerário: é o registro do trajeto a ser percorrido para o deslocamento do aluno desde o seu embarque até o des�no, de acordo com as
necessidades estabelecidas pela Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal; e

17.17.1.2. B. Trajeto: é o espaço efe�vamente percorrido.

17.17.2. A quan�dade total es�mada de quilometragem para a contratação foi apurada levando-se em consideração os i�nerários preestabelecidos pela
Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal - SETRAB, resultado da soma algébrica dos totais de quilômetros mensais calculados para percorrer os trajetos,
mul�plicados pelo valor do custo por quilômetro, aprovado em licitação.

17.17.3. Os i�nerários poderão eventualmente ser alterados, acrescidos, diminuídos, ex�ntos ou subs�tuídos, de forma provisória ou defini�va, para atender às
a�vidades extracurriculares de cunho pedagógico.

17.17.4. Poderá ocorrer qualquer alteração, acréscimo, decréscimo, ex�nção ou subs�tuição de i�nerário, de forma provisória ou defini�va, desde que
devidamente mo�vada e com prévia e formal autorização do executor do contrato. 

18. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

18.1. Os serviços deverão ser executados em todas as Regiões Administra�vas – RA(s) do Distrito Federal, nos i�nerários preestabelecidos pela Secretaria de
Estado do Trabalho do Distrito Federal - SETRAB.



19. DAS INFORMAÇÕES PARA ESTIMATIVA DOS CUSTOS

19.1. A es�ma�va dos custos da contratação é de R$  2.643.600,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil e seiscentos reais), no que tange aos 180
dias da contratação emergencial, consoante pesquisa de preços e planilha de custos realizada pela Assessoria de Pesquisa de Mercado.

20. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

20.1. As propostas deverão ser impressas, sem emendas, rasuras, entrelinhas, acréscimos ou adi�vos, EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, pelo proponente ou
representante legal e ainda conter:

20.2. O valor do quilômetro rodado, observando-se o quan�ta�vo de veículos a serem u�lizados e os i�nerários a serem percorridos, com até, no máximo,
duas casas decimais após a vírgula, computados todos os gastos inerentes à prestação dos serviços (insumos e pessoal);

20.3. ENCARTE A, que expressa a composição de todos os seus custos, sob pena de desclassificação, observadas as condições estabelecidas neste
instrumento;

20.4. A proposta que apresentar em qualquer de seus itens valores irrisórios ou incompa�veis com os preços orçados pela contratante, acrescidos dos
respec�vos encargos, será rejeitada, exceto quando se referirem a materiais ou instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou
totalidade da remuneração;

20.5. Erro no preenchimento da planilha será mo�vo suficiente para a desclassificação da proposta.

20.6. A proposta de preços deverá ser elaborada de acordo com as PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE CUSTOS – ENCARTE A deste Termo de Referência,
observando-se as seguintes disposições:

20.7. Valor para todos os itens constantes nas PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE CUSTOS -  ENCARTE A do Termo de Referência, em moeda corrente nacional
(Real - R$), com até duas casas decimais, expressa em algarismos, não sendo considerado o arredondamento.

20.8. Valor do quilômetro rodado em algarismo e por extenso;

20.9. A indicação dos sindicatos, acordos cole�vos, convenções cole�vas ou sentenças norma�vas que regem as categorias profissionais que executarão o
serviço;

20.10. Os custos oriundos de obrigações trabalhistas deverão observar os parâmetros fixados em acordos ou convenções cole�vas ou dissídio cole�vo da
categoria, desde que respeitado o percentual limite da Decisão nº 544/2010 - TCDF;

20.11. Previsão de todos os insumos, incluindo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quan�dades e qualidade adequadas à
perfeita execução contratual;

20.12. Na cotação do vale-transporte deverá ser observada disposição legal;

20.13. A empresa deverá apresentar memória de cálculo e demonstração da metodologia empregada na formulação de todos os itens de custo que compõem
a PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS – ENCARTE A sob pena de desclassificação.

20.14. A apresentação das documentações constantes no presente item serão estabelecidas no Edital do Procedimento de Pregão Eletrônico.

21. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA HABILITAÇÃO

21.1. As licitantes deverão comprovar ap�dão para desempenho de a�vidades per�nentes e compa�veis em caracterís�cas, quan�dades e prazos com o
objeto da licitação, e indicação das instalações, do aparelhamento e relação do pessoal técnico adequado, além da qualificação de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

21.2. A licitante deverá comprovar qualificação técnica operacional mediante a apresentação de atestados de capacidade técnica emi�dos pelos
contratantes �tulares de pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante, rela�vos à execução de serviços de transporte de pessoas em
caracterís�cas e quan�dades em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do número total de veículos que a licitante vier a contratar com a SETRAB.

21.3. A licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local onde foram prestados os serviços.

21.4. Preferencialmente antes da habilitação, a SETRAB poderá realizar diligências nas dependências da licitante, no intuito de fiscalizar/comprovar a
qualidade técnica e operacional apresentada nos itens 21.1, 21.2 e 21.3, onde elaborará declaração de conformidade inclusive quanto aos requisitos do objeto
licitado;

21.5. As diligências que verificarem a incapacidade técnica e/ou operacional da licitante resultarão em um relatório circunstanciado que deverá descrever
detalhadamente as inconsistências verificadas;

21.6. Caso a capacidade técnica da licitante seja considerada insuficiente antes de sua habilitação, será desclassificada do certame;

21.7. Há situações em que as exigências de experiência anterior com a fixação de quan�dades mínimas são plenamente razoáveis e jus�ficáveis, porquanto
traduzem modo de aferir se as empresas licitantes preenchem além dos pressupostos operacionais – vinculados ao aparelhamento e pessoal em número adequado e
suficiente à realização do serviço, requisitos não menos importantes de ordem imaterial relacionados com a organização e logís�ca empresarial. O fornecimento do
atestado de capacidade técnica deve referenciar um quan�ta�vo mínimo de 50% (cinquenta por cento) para a prestação de serviço prospectado para o objeto.

22. DO PRAZO

22.1. O contrato terá vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do contrato.

23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

23.1. São obrigações da CONTRATANTE:

23.2. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por intermédio do EXECUTOR DO CONTRATO;

23.3. Apresentar o modelo do mapa de frequência dos alunos atendidos pelo transporte;

23.4. Promover inspeção nos veículos antes da u�lização destes ou a qualquer tempo, a fim de verificar os aspectos gerais e documentais dos veículos e
condutores, conforme as exigências constantes neste Termo de Referência e em toda a legislação vigente;

23.5. Informar a necessidade de alteração, inclusão ou exclusão de i�nerário por ocasião da inclusão e/ou exclusão de alunos.

23.6. Informar quanto à necessidade de acréscimo ou mudança de �po de veículo em decorrência de eventual ou defini�va alteração de i�nerários ou
quan�ta�vos de alunos;

23.7. Solicitar e autorizar a execução dos serviços por meio de emissão de autorização de serviço;

23.8. Conferir e atestar as faturas apresentadas pela Contratada, correspondentes aos serviços efe�vamente prestados, devendo considerar a
quilometragem total percorrida durante o mês;

23.9. Fiscalizar a efe�va prestação dos serviços;

23.10. Encaminhar a documentação dos veículos objeto do contrato ao órgão competente do Distrito Federal para a realização de vistoria necessária à
autorização de tráfego;

23.11. No�ficar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços;



23.12. Efetuar o pagamento dos serviços nas condições e preços pactuados no contrato e de acordo com as normas orçamentárias do Distrito Federal; e

23.13. A Contratante, às suas expensas, poderá, a qualquer tempo e conveniência, valer-se da u�lização de equipamentos de controle de frequência e/ou
instalação de equipamentos de monitoramento por meio de câmeras de vídeo, GPS, telemetria e outros, como mecanismos de monitoramento, controle e
fiscalização dos serviços.

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

24.1. São obrigações da CONTRATADA:

24.2. Executar os serviços conforme especificado no presente Termo de Referência, no instrumento convocatório e no contrato, em consonância com os
quan�ta�vos preestabelecidos pela Secretaria de Estado do Trabalho do Distrito Federal - SETRAB;

24.3. Apresentar relação contendo a iden�ficação dos veículos que serão u�lizados para prestação dos serviços juntamente com as cópias auten�cadas das
apólices de seguro, comprovante de pagamento do IPVA, seguro obrigatório e demais documentos necessários a comprovar a regularidade de cada veículo;

24.4. Apresentar à Contratante relação constando nome, função, endereço residencial e telefone dos empregados alocados na prestação dos serviços;
comprovante do vínculo emprega�cio dos empregados relacionados; cópias das Carteiras de Motorista dos prestadores de serviços relacionados e cer�ficados de
comprovação da escolaridade exigida de todos os prestadores de serviço;

24.5. Apresentar os documentos relacionados aos itens 24.3 e 24.4, sem prejuízo de outros relacionados à prestação de serviços, que deverão ser entregues
à Contratante no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da assinatura do contrato;

24.6. Apresentar, quando solicitado pela Contratante, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível dos prestadores de serviços;

24.7. Apresentar ao executor do contrato, por meio �sico ou eletrônico, planilha contendo os i�nerários percorridos para realização das a�vidades
curriculares, juntamente com a Nota Fiscal para pagamento;

24.8. Manter os veículos em bom estado de conservação/limpeza, adequados ao transporte de passageiros e em consonância com as normas de segurança e
estabelecidas em legislação própria, citadas neste Termo de Referência;

24.9. Apresentar à Contratante, semestralmente, comprovação da vistoria obrigatória feita pelo DETRAN/DF;

24.10. Controlar a assiduidade e a pontualidade de seus motoristas, bem como a correta observância das atribuições e cláusulas ajustadas para a prestação
dos serviços

24.11. Garan�r o fornecimento de veículos com a capacidade de lotação mínima estabelecida neste Termo de Referência, composto por todos os requisitos de
segurança legalmente exigidos

24.12. Transportar os alunos exclusivamente sentados e em assento de passageiro, usando obrigatoriamente cinto de segurança, não sendo permi�da a
permanência de alunos em pé;

24.13. Garan�r que os veículos trafeguem em conformidade com a legislação específica;

24.14. Apresentar, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, a AUTORIZAÇÃO DE TRÁFEGO, emi�da pelo DETRAN/DF, conforme preceituam as
regras do Código Brasileiro de Trânsito, sob pena de sofrer as penalidades previstas no Decreto 26.851/2006;

24.15. Garan�r o uso dos equipamentos obrigatórios e de segurança exigidos pela legislação, em especial pelo Código de Trânsito Brasileiro, em todos os
veículos que serão u�lizados para prestação dos serviços;

24.16. Prestar os serviços de transporte com assiduidade e pontualidade, devendo obedecer aos horários para entrada e saída dos alunos beneficiários dos
serviços;

24.17. Providenciar que os veículos estejam à disposição dos alunos no prazo mínimo de 10 (dez) minutos antes do horário de embarque, de acordo com o
ponto de embarque estabelecido; este mesmo prazo deve ser obedecido após o encerramento de cada turno;

24.18. Chegar ao local de desembarque dos alunos com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos e máxima de 30 (trinta) minutos do início das aulas e/ou
a�vidade pedagógica por turno, de acordo com os horários estabelecidos pela Secretaria de Estado do Trabalho do Distrito Federal – SETRAB, para os quais o serviço
será prestado;

24.19. Arcar com todas as despesas decorrentes da manutenção dos veículos incluídas os reparos e as trocas de peças, os custos com eventuais serviços de
guinchos ou transportes similares, multas, taxas, emolumentos, impostos ou outras despesas inerentes à u�lização dos mesmos;

24.20. Disponibilizar, quando solicitado, os veículos u�lizados na prestação dos serviço para instalação de aparelhos de GPS e/ou qualquer outro equipamento
para realização do monitoramento ou da gestão do serviço, conforme estabelece o  item 24.13.

24.21. Zelar, manter em funcionamento, comunicar eventuais inconsistências/desconformidades de operação e permi�r a adequada manutenção dos
equipamentos citados no itens 24.13 e 24.20.

24.22. Disponibilizar à contratante espaços nos veículos para instalação de tela embarcada, busdoor e outros meios de comunicação, para a divulgação do
Programa RENOVA-DF.

24.23. Subs�tuir, imediatamente, motorista por outro igualmente qualificado em casos de afastamentos legais, inclusive por inadequação ao serviço, devendo
inclusive comunicar a contratante no prazo máximo de 24 horas;

24.24. Subs�tuir, imediatamente, qualquer veículo que, por algum mo�vo, não tenha as condições previstas neste Termo de Referência e nas normas legais,
devendo inclusive comunicar a contratante no prazo máximo de 24 horas;

24.25. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venham causar a terceiros e/ou ao patrimônio público durante a execução dos serviços contratados,
reparando-os às suas custas;

24.26. Manter, durante toda a vigência do contrato, a documentação per�nente aos serviços em perfeitas condições legais, a qual poderá ser requisitada, a
qualquer tempo, para fins de verificação de regularidade pela Contratante;

24.27. Prestar informações aos alunos rela�vas à segurança e higiene dos veículos;

24.28. Zelar pela segurança dos alunos no ato do embarque e desembarque, bem como durante o transporte;

24.29. Registrar a frequência diária dos alunos, de forma eletrônica ou através de listagem, que deverá ser compilada e encaminhada ao executor do contrato;

24.30. Zelar pela observância das normas rela�vas à proibição do uso e comercialização de bebidas alcoólicas, cigarros, charutos e similares durante o
transporte, bem como de qualquer produto legalmente proibido;

24.31. Proibição de comercialização de qualquer produto dentro do veículo;

24.32. Zelar pela higiene do veículo durante o período de transporte dos alunos;

24.33. Verificar a u�lização de cintos de segurança por parte dos alunos e garan�r a acomodação e permanência dos mesmos em assentos individuais;

24.34. Não permi�r aos motoristas e alunos a u�lização ou transporte de objetos perfurantes, cortantes ou de quaisquer artefatos que atentem contra a
saúde e a integridade �sica dos passageiros, bem como a comercialização de quaisquer mercadorias durante o transporte;



24.35. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas (respeitando o piso salarial de cada categoria conforme previsto no Acordo Cole�vo), sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

24.36. Fornecer os uniformes a serem u�lizados por seus empregados, sem repassar quaisquer custos a estes;

24.37. Adotar todas as medidas necessárias no início da execução contratual, para instruir seus empregados quanto à obtenção das informações de seus
interesses junto aos órgãos públicos, rela�vas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes;

24.38. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de
Garan�a do Tempo de Serviço - FGTS e do pagamento dos salários e bene�cios dos empregados colocados à disposição da Contratante; CBTU, com base no art. 43,
inciso I, da Lei nº 8.443/92; nos arts. 194, inciso II, 209 e 210 do Regimento Interno/TCU; e no art. 31, inciso II, da Instrução Norma�va TCU nº 09/95, acrescentou às
exigências fixadas para o contratado, nos contratos de execução con�nuada ou parcelada, a cada pagamento efe�vado, a apresentação do Cer�ficado de
Regularidade do FGTS emi�do pela Caixa Econômica Federal (art. 27 da Lei nº 8.036/90) e da Cer�dão Nega�va de Débito emi�da pelo INSS (art. 47 da Lei nº
8.212/91), ou de documento definido como equivalente na regulamentação própria de cada órgãos;

24.39. Não permi�r a alocação de prestadores de serviços com idades inferiores ao estabelecido neste Termo de Referência;

24.40. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

24.41. A Contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no Art. 32, §1ª da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que
estabelece nas licitações e os contratos disciplinados pela mesma devem ser observados os requisitos ambientais com o menor impacto ambiental em relação aos
seus similares;

24.42. Disponibilizar os veículos, a qualquer tempo e mediante comunicação prévia, para vistoria e inspeção a ser realizada pelos órgãos fiscalizadores, além
de adequá-los aos parâmetros que serão estabelecidos legalmente;

24.43. Pelo não cumprimento das obrigações constantes no presente item haverá aplicação de penalidades.

24.44. A contratada deverá obedecer às normas e procedimentos de prevenção à disseminação do Novo Coronavirus e outras doenças infectocontagiosas
que vierem a ser estabelecidos pela Secretaria de Estado do Trabalho do Distrito Federal - SETRAB;, Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito
Federal e outros órgãos sanitários competentes.

25. DA GARANTIA DO CONTRATO

25.1. A licitante vencedora do certame, quando da sua contratação, prestará garan�a de execução do Contrato nos moldes do art. 70 da Lei 13.303/16, com
validade durante a execução do contrato e por até 180 (cento e oitenta) dias após o seu término da sua vigência, em valor correspondente a 2% (Dois por cento) do
valor total do contrato.

26. DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS

26.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato serão exercidos por representantes da Contratante, especialmente designados, com vistas
à verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento da execução do
contrato e, ainda, as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, a ser publicada no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF.

27. DAS PENALIDADES

27.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garan�da a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes
sanções em conformidade com o Decreto nº 26.851 de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nº 26.993/2006
de 12/07/2006, 27.069/2006 de 14/08/2006, Decreto nº 35.831/2014, de 19/09/2014 e Decreto nº 36.974, de 11/12/2015.

I-  advertência;

II-  multa;

III-  suspensão da delegação ou da frota;

IV-  cassação da delegação ou da frota; e

V-  suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e
dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida:

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

27.3. Para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, a penalidade será aplicada por prazo não
superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come�da.

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

27.5. Será garan�do à contratada, em relação às sanções aplicadas, o direito de defesa e contraditório, através de recurso administra�vo dirigido à
autoridade administra�va competente, contudo, a contratante realizará a respec�va glosa dos valores constante nas sanções de forma imediata na primeira fatura
subsequente, comprometendo-se a res�tuí-los no caso de acolhimento do recurso administra�vo.

28. DO PAGAMENTO

28.1. Os serviços serão pagos da seguinte forma:

28.2. Os serviços serão pagos tendo como unidade de medida o valor do quilômetro rodado;

28.3. O faturamento mensal deverá representar o quan�ta�vo de quilômetros efe�vamente rodados, em consonância com dias le�vos (a�vidades
curriculares e extracurriculares), conforme a seguinte fórmula: Valor do quilômetro rodado (mul�plicado) pela quilometragem efe�vamente rodada no mês em
referência, de acordo com o calendário do Programa RENOVA DF;

28.4. O total de quilometragem a ser considerado como efe�va prestação de serviço mensal deverá ser representado por meio do somatório de quilômetros
rodados por i�nerários durante o mês, tendo como referencial o local de embarque do aluno até o Local do Curso e das a�vidades prá�cas a serem realizadas.

28.5. O pagamento será realizado de acordo com as normas de execução financeira, orçamentária e contábil do Distrito Federal, mediante a apresentação de
nota fiscal, com liquidação em até 30 (trinta) dias de sua apresentação, e devidamente atestada pelo Executor do Contrato;

28.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante;



28.7. Caso o serviço seja recusado ou a correspondente Nota Fiscal/Fatura apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a par�r da
regularização do serviço ou do documento fiscal, de acordo com o evento;

28.8. O pagamento pelos serviços prestados será efetuado mediante parcela única e, caso não seja realizado no prazo es�pulado ao item 29.1.4, o valor em
atraso deverá ser reajustado de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, nos termos do Decreto Distrital nº 37.121/2016.

28.9. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

28.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua no�ficação, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.

28.10.1. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

28.10.2. Cer�dão Nega�va de Débitos Rela�vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

28.10.3. Cer�dão de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecida pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizada
(Lei nº 8.036/90);

28.10.4. Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal ou do Estado em que se encontra domiciliada comercialmente a Contratada;

28.10.5. Cer�dão Nega�va de Débitos rela�vos aos tributos federais e da Dívida A�va da União/Ministério da Economia/Receita Federal;

28.10.6. Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas.

29. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I-  Unidade Orçamentária: 25101

II-  Programa de Trabalho: 11.333.6207.2900.0017

III- Natureza da Despesa: 339039 

IV-  Fonte de Recursos: 100

30. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

30.1. Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após a assinatura do Contrato, mediante emissão da autorização de serviço.

30.2. Reserva-se à Contratante o direito de anular ou revogar, total ou parcialmente, a pretensa licitação, visando à legalidade do procedimento ou o
interesse da Administração, por parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba aos licitantes qualquer direito de indenização.

30.3. Reserva-se à SUAG o direito de promover diligências des�nadas a esclarecer a instrução do processo licitatório, em qualquer fase de seu andamento.

30.4. A Contratante não se responsabilizará por transporte que venha a ser realizado sem prévia autorização.

30.5. Situações excepcionais e os casos omissos quanto ao atendimento de transporte de passageiros serão resolvidos pelo(s) executor(es) do Contrato, a
ser(em) designado(s) pela Contratante.

30.6. São parte integrante deste Termo de Referência, o seguinte anexo:

30.7. ENCARTE A - Planilha de Formação de Custos e Planilha (69412209)

Importante observar que foram u�lizadas as planilhas produzidas e u�lizadas pela Sociedade de Transporte Cole�vos de Brasília – TCB, empresa do Governo do
Distrito Federal, especializada neste �po de contratação.

31. DO FORO

31.1. Fica eleito o Foro do Distrito Federal, Seção Judiciária da Cidade de Brasília/DF, para dirimir eventuais conflitos acerca da execução do presente objeto
de contratação.

 

 

ANEXO II- PROPOSTA DE PREÇO

 MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

 

 À

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL-SETRAB/DF

Endereço:  SEPN 511, Asa Norte, Brasília - DF, 70750-541 (Envio exclusivo por: e-mail:chamamento@setrab.df.gov.br)

 

 

Apresentamos proposta de acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos na Dispensa de Licitação nº 001/2021, dos quais nos comprometemos a
cumprir integralmente.

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos Anexos.

Nossa cotação para execução dos serviços, em conformidade com as planilhas do ANEXO IV - Da Tabela de Estimativa de Preço + ENCARTE A

Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da licitação. 

O prazo para inicio do serviço oferecido será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da assinatura do contrato.

Declaramos ainda, que computamos todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, tais como: quantidade de pessoal alocado na execução do
contrato, materiais, equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, transporte, garantia e quaisquer outros que incidam
ou venham a incidir sobre os serviços contratados.



Declaramos que abstivemos de realizar a vistoria e assumimos completa responsabilidade pelos imprevistos e problemas decorrentes do desconhecimento da realidade da
SETRAB/DF. 

Seguem anexas as especificações detalhadas dos serviços a serem prestados, bem como as Planilhas de Custos devidamente adequadas ao valor negociado, de acordo com
o disposto no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Edital. (conforme o caso)

 

                                                                                                        _________________                                                                                                                    

Assinatura e Identificação do Representante legal da Licitante

 

 

ANEXO III DO EDITAL

 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato de Prestação de Serviços nº XXXXX/2021, nos termos do Padrão nº xxxx.

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, desenvolveu O PROGRAMA RENOVA DF  doravante denominada CONTRATANTE, CNPJ
n° 34.346776-001-80 com sede na SEPN 511, Bloco A, Asa Norte, CEP: 70.758-900, nesta Capital Federal.

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Dispensa de Licitação n° 001/2021 – SUAG/DILIC, Ra�ficação da Dispensa de Licitação nº XXX/2021 (XXXXXXX),
da Proposta (XXXXXXX), com fulcro no art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Objeto

O Contrato tem por objeto a Contratação Emergencial, por meio de Dispensa de Licitação, de empresa especializada na prestação de serviços de  transporte, nos
horários, valores, condições, especificações constantes deste documento, consoante especifica o Edital de Dispensa de Licitação n° XXX/2021–
SUAG/DILIC (XXXXXXXX), Ra�ficação da Dispensa de Licitação nº XX/2021 (XXXXXX) e a Proposta (XXXXXXX), que passam a integrar o presente edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Forma e Regime de Execução

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, segundo o disposto nos arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – Do Valor

O valor total do Contrato é de R$ XXXXXXXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), devendo essa importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas
no orçamento corrente – de acordo com as Normas de Execução Orçamentária e Financeira do Distrito Federal

CLÁUSULA QUINTA – Do Pagamento

 O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante a apresentação de Nota Fiscal,
liquidada na data prevista de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:  Cer�dão de regularidade de débitos Rela�vos às Contribuições
Previdenciárias (Cer�dão Negava de Débito – CND ou Cer�dão Posi�va com Efeito de Negava);

 Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º
8.036/90); III – Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

 Cer�dão Negava de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Cer�dão Posi�va com Efeitos de Negava emi�da pelo Tribunal Superior do Trabalho (em www.tst.gov.br), em
cumprimento à Lei nº 12.440/2011, visando à comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho.

CLÁUSULA SEXTA – Do Prazo de Vigência

O contrato terá vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, ou será até a conclusão do Processo SEI nº 00095-00001176/2020-74, ou ainda, poderá ser rescindido antes
de completar o prazo anteriormente descrito, com eficácia condicionada à publicação do seu extrato no DODF, a expensas do Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – Das garan�as

A garan�a para a execução do Contrato será prestada no percentual de 2% (dois por cento) do valor do contrato, por meio de uma das seguintes garan�as: caução em
dinheiro ou em �tulos da dívida pública, seguro-garan�a ou fiança bancária, conforme previsão constante no edital.

CLÁUSULA OITAVA – Da responsabilidade do Distrito Federal

O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo e de culpa.

CLÁUSULA NONA – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

 A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

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

 Cons�tui obrigação da contratada o disposto no Edital para Dispensa de Licitação n° 001/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Alteração Contratual

Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do
objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Das Penalidades

O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital para Dispensa de Licitação n°
001/2021, descontada da garan�a oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em
todo caso, a rescisão unilateral, bem como na posse de bens, alienar coisas, promover contratações para conclusão ou aperfeiçoamento de obras ou serviços.

Das Espécies de Penalidade

 As Contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garan�da a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o
Decreto nº 26.851 de 30/05/2006, publicado no DODF n° 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos n° 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de
14/08/2006 e Decreto n° 35.831, de 19/09/2014:



I -advertência;

II - multa;  

III - suspensão temporária de par�cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e
dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come�da.

as licitações  previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a
gravidade da falta come�da.

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplica.

 As sanções de advertência e multa poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respec�vo processo, no prazo de cinco
dias úteis, contados a par�r do recebimento da no�ficação do Ordenador de Despesas. Tais sanções serão consideradas segundo a natureza da gravidade da falta
come�da e observado o princípio da proporcionalidade, consoante previsto no §5º, inciso V, do art. 4º e Parágrafo único do art. 2º, do Decreto Distrital n° 26.851, de
30 de maio de 2006.

Cada empresa, sem jus�ficava, incorra em irregularidades e/ou infrações às cláusulas contratuais, ficará sujeita as sanções administravas de advertência e/ou à multa
compensatória correspondente ao grau de severidade.

 Da Advertência

 A advertência é o aviso por escrito, emi�do quando o licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido:

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

Da Multa

 A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso injus�ficado na entrega ou execução do
contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não
podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

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

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

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

A multa será formalizada por simples apos�lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administra�vo,
oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da no�ficação, nos termos do § 3o do art. 86 da
Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:

 - mediante desconto no valor da garan�a depositada do respec�vo contrato;

 - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada;

  - mediante procedimento administra�vo ou judicial de execução.

Se a multa aplicada for superior ao valor da garan�a prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados.

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

 Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

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

  - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respec�vos custos de cobrança.

- A multa poderá ser aplicada cumula�vamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta come�da, observado o princípio da proporcionalidade.

Da Suspensão

 A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par�cipar de licitação e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de
licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins�tuído pelo
Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

 - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi�da pela SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - SCG, a licitante e/ou contratada
permanecer inadimplente;

 -por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no Edital para Dispensa de Licitação n° XXX/2018, os documentos e anexos
exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia auten�cada, de forma defini�va;

-apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, obje�vando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do
objeto da licitação;

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

- receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento;

-São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: I - SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - SCG, quando o descumprimento da obrigação
ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; 

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

 a  penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

Da Declaração de Inidoneidade



 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos mo�vos informados na instrução
processual.

A declaração de inidoneidade prevista neste item 13.5 permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo�vos que determinaram a punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes
de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.

 A declaração de inidoneidade e/ou sua ex�nção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/en�dades
subordinadas ou vinculadas ao Poder Execu�vo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993.

 Do Direito de Defesa

É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar
da ciência da respec�va no�ficação.

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

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecu�vos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrário;

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

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

 o prazo do impedimento para licitar e contratar;

 o fundamento legal da sanção aplicada; 

Do Assentamento em Registros

Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

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

Da Sujeição a Perdas e Danos

Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas alterações, previstas no Edital para Dispensa de Licitação n°
001/2021, a contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou
contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Da Rescisão amigável

O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo, entre as partes, reduzida a termo no processo de dispensa de licitação, desde que haja conveniência
para a Administração, nos termos do Art. 79, II, da Lei n° 8.666/93, mediante manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta)
dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.

É inexistente qualquer possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários
porventura inadimplidos pela empresa contratada, bem como a inexistência de formação de vínculo de emprego entre os empregados desta e a Administração, nos
termos do art. 71, § 1º da Lei nº 8.666/93. (Parecer 016/2015 PRCON/PGDF).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Da Rescisão

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec�vo processo, na forma prevista no Edital para Dispensa de Licitação
n° 001/2021, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Dos débitos para com a Fazenda Pública

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ava e cobrados mediante execução na forma da
legislação per�nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Do Executor

O Distrito Federal, por meio da Subsecretaria de Trabalho, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de
Execução Orçamentária, Financeira e Contábil

CLÁUSULA SETIMA - Do Foro 

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

 

 

ANEXO IV- DA TABELA DE ESTIMATIVA DE PREÇO

 
COEFICIENTES
BÁSICOS DE
CONSUMO

UNIDADE VALORES           
(R$/UN.)                    

CUSTO UNITÁRIO
(R$/Km)                   %

01- COMBUSTIVEL
** 0,250000L/KM  R$ 0,00#DIV/0!

02-
LUBRIFICANTES * -  - R$ 0,00#DIV/0!

02.1- ÓLEO DE
CAIXA * 0,000691L/KM  R$ 0,00 -

02.2- ÓLEO DE
FREIO * 0,000135L/KM  R$ 0,00 -

02.3- ÓLEO DE 0,005683L/KM  R$ 0,00 -



CÁRTER *
02.4- GRAXA * 0,000173L/KM  R$ 0,00 -
03- RODAGEM ** 0,000045PNEUS/KM  R$ 0,00 #DIV/0!
04- PEÇAS DE
REPOSIÇÃO * 0,83%VEÍCULO COM

PNEUS R$ 0,00R$ 0,00 #DIV/0!

CUSTO VARIÁVEL R$ 0,00 #DIV/0!
05- PESSOAL DE OPERAÇÃO *** R$ 0,00 #DIV/0!

   - MOTORISTA 21,5006
FUNC./VEICULO x
ANO 
(FU x TES x 12)

R$ 0,00R$ 0,00 -

   - SUPERVISOR 5,6721
FUNC./VEICULO x
ANO 
 (FU x TES x 12)

R$ 0,00R$ 0,00 -

06- PESSOAL DE
MANUTENÇÃO * 23,00% CUSTO PESSOAL

OPERACIONAL - R$ 0,00 #DIV/0!

07- PESSOAL DE
ADMINISTRAÇÃO
***

6,6140
FUNC./VEICULO x
ANO 
(FU x TES x 12)

R$ 0,00R$ 0,00 #DIV/0!

08- UNIFORME *** 1,6322FUNC./VEÍCULO x
ANO R$ 0,00R$ 0,00 #DIV/0!

09- AUXÍLIO
REFEIÇÃO *** 23,4625FUNC./VEÍCULO x

ANO  R$ 0,00 #DIV/0!

10- CESTA BÁSICA
*** 23,4625FUNC./VEÍCULO x

ANO  R$ 0,00 #DIV/0!

11- ASSISTÊNCIA
PATRONAL *** 23,4625FUNC./VEÍCULO x

ANO  R$ 0,00 #DIV/0!

12- PLANO DE
SAÚDE MÉDICO-
ODONTOLÓGICO
***

23,4625FUNC./VEÍCULO x
ANO  R$ 0,00 #DIV/0!

13- SEGURO DE
VIDA TERCEIROS
***

- -  R$ 0,00 #DIV/0!

14- AUXÍLIO
TRANSPORTE *** 23,4625FUNC./VEÍCULO x

ANO  R$ 0,00 #DIV/0!

CUSTO FIXO SUBTOTAL 1 R$ 0,00 #DIV/0!
15- DESPESAS
ADMINISTRATIVAS
GERAIS *

2,00%VEICULO COM
PNEU R$ 0,00R$ 0,00 #DIV/0!

16- TAXAS
VEÍCULOS *** 
Seguro Obrigatório; 
Licenciamento; 
Tacógrafo Aferição; 
Tacógrafo
IMMETRO;
Inspeção Veicular
IMMETRO; e 
IPVA.

- -  R$ 0,00 #DIV/0!

17- DEPRECIAÇÃO DE FROTA ***

 2,4000
VEICULO SEM
PNEU / VEICULO x
ANO

R$ 0,00R$ 0,00 #DIV/0!

18- REMUNERAÇÃO DE FROTA ***

 1,2240
VEICULO SEM
PNEU / VEICULO x
ANO

R$ 0,00R$ 0,00 #DIV/0!

19-
REMUNERAÇÃO
DE INSTALAÇÕES
**

- - - #DIV/0! #DIV/0!

20-
REMUNERAÇÃO
DE MÁQUINAS /
EQUIPAMENTOS *

- - R$ 0,00R$ 0,00 #DIV/0!

21-
REMUNERAÇÃO
DE
ALMOXARIFADO *

3,00%VEICULO COM
PNEU R$ 0,00R$ 0,00 #DIV/0!

22- DEPRECIAÇÃO
DE MÁQUINAS /
INSTALAÇÕES /
EQUIPAMENTOS *

0,0001VEICULO COM
PNEU R$ 0,00R$ 0,00 #DIV/0!

CUSTO FIXO SUBTOTAL 2 #DIV/0! #DIV/0!
CUSTOS FIXOS (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2) #DIV/0! #DIV/0!
CUSTO TOTAL (VARIÁVEL + FIXO) (sem ISS/PIS/COFINS) #DIV/0! #DIV/0!
* Dados referenciais contidos na Resolução No. 4.618/95 - CTPC/DF e Atualizações.
** Dados informados pela TCB e, desenvolvido metodologia para os respectivos cálculos.
*** Cálculos realizados, a partir das informações contidas nos manuais do GEIPOT e da ANTT.
DADOS OPERACIONAIS RESULTADOS FINAIS   



23-
QUILOMETRAGEM
PREVISTA POR DIA
(Km)

909,0949- ISS (5,00%) #DIV/0!   

24-
QUILOMETRAGEM
PREVISTA POR
MÊS (Km)

20.000,0050- PIS (0,65%) #DIV/0!   

25-
QUILOMETRAGEM
PARA CÁLCULO

19.000,0051- COFINS
(3,00%) #DIV/0!   

26-
QUILOMETRAGEM
MORTA (5%)

1.000,00
52- CUSTO TOTAL
(com
ISS/PIS/COFINS)

#DIV/0! #DIV/0!  

27-
QUILOMETRAGEM
PREVISTA POR
ANO (Km)

240.000,00
53- BDI

#DIV/0!   

28- FROTA TOTAL 21 #DIV/0!   
29- FROTA
OPERANTE 2054- Prazo (Mês) 6   

30- FROTA
RESERVA (5%) 1

55- Valor do
Contrato - Prazo do
Contrato

#DIV/0! 1  

31- PMA (Km/Veic. x
Ano) 12.000,00

56- Valor por
Veículo Operante
(Mês)

#DIV/0!   

      

DADOS ESPECÍFICOS - RODAGEM
57- Valor da
Instalação (Prazo do
Contrato)

#DIV/0!   

32- QUANTIDADE
DE PNEUS 6,00

58-
Investimento/Veículo
(m2/Veic)

80,00   

33- VIDA ÚTIL DO
PNEU (Km) 132.500,0059- Aluguel da

Instalação (R$)    

34- PREÇO MÉDIO
DO PNEU (R$)  

60- Área do Terreno
(m2)

   

35- PREÇO MÉDIO
DA RECAPAGEM
(R$)

 61- R$/m2 #DIV/0!   

  62- Quantidade de
Veículos 0   

DADOS ESPECÍFICOS - VEÍCULO 63- Prazo do
Contrato 6   

36- PREÇO MÉDIO
VEÍCULO NOVO
COM PNEUS (R$)

 64- R$/m2 x Veic #DIV/0!   

37- PREÇO MÉDIO
VEÍCULO NOVO
SEM PNEUS (R$)

R$ 0,0065- Valor da
Instalação/Mês #DIV/0!   

      
DADOS ESPECÍFICOS - PESSOAL     
38- SALÁRIO-BASE
MOTORISTA (R$)      

39- SALÁRIO-BASE
SUPERVISOR (R$)      

40- SALÁRIO-BASE
ADMINISTRATIVO
(R$)

     

41- ENCARGOS
SOCIAIS (%) 70,64%    

42- SALÁRIO
MOTORISTA (COM
ENCARGOS
SOCIAIS) (R$)

R$ 0,00     

43- SALÁRIO
SUPERVISOR (COM
ENCARGOS
SOCIAIS) (R$)

R$ 0,00     

44- SALÁRIO
ADMINISTRATIVO
(COM ENCARGOS
SOCIAIS) (R$)

R$ 0,00     

45- FATOR DE
UTILIZAÇÃO
MOTORISTA

1,0500     

46- FATOR DE
UTILIZAÇÃO
SUPERVISOR

0,2770     

47- FATOR DE
UTILIZAÇÃO

0,3230     



ADMINISTRATIVO
*
      
DADOS ESPECÍFICOS -
UNIFORMES     

48- PREÇO CAMISA
(R$)

 

    

48- PREÇO SAPATO
(R$)     

48- PREÇO CALÇA
(R$)     

48- PREÇO CINTO
(R$)     

      
      
DADOS ESPECÍFICOS -
REMUNERAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

    

FROTA ATÉ 150
VEICULOS 
(%) *

                        
5,00     

FROTA ENTRE 151
E 250 VEÍCULOS
(%) *

                        
3,90     

FROTA ENTRE 251
E 350 VEÍCULOS
(%) *

                        
2,90     

FROTA ACIMA DE
350 VEÍCULOS 
(%) *

                        
1,80     

 

TIPO IDADE
(MESES)

QUANTIDADE
DE VEÍCULOS

TAXA DE
DEPRECIAÇÃO

VALOR
DEPRECIADO 
R$

FATORES DE
REMUNERAÇÃO

VALOR
REMUNERADO 
R$

PREÇO DO
VEÍCULO
NOVO SEM
RODAGEM 
R$

VALOR TOTAL
DE
DEPRECIAÇÃO 
R$

VALOR DE
REMUNERAÇÃO 
R$

_____________

01 a 12  0,2000                      
-  

                    
0,1200

                         
-     

13 a 24  0,1714                      
-  

                    
0,0960

                         
-     

25 a 36  0,1429                      
-  

                    
0,0583

                         
-     

37 a 48  0,1143                      
-  

                    
0,0446

                         
-     

49 a 60 21 0,0857               
2,4000

                    
0,0343

                 
1,2240    

61 a 72  0,0571                      
-  

                    
0,0274

                         
-     

73 a 84  0,0286                      
-  

                    
0,0240

                         
-     

85 a 96  0,0000                      
-  

                    
0,0240

                         
-     

97 a
108  0,0000                      

-  
                    
0,0240

                         
-     

109 a
120  0,0000                      

-  
                    
0,0240

                         
-     

121 a
132  0,0000                      

-  
                    
0,0240

                         
-     

133 a
144  0,0000                      

-  
                    
0,0240

                         
-     

145 a
156  0,0000                      

-  
                    
0,0240

                         
-     

157 a
168  0,0000                      

-  
                    
0,0240

                         
-     

169 a
180  0,0000                      

-  
                    
0,0240

                         
-     

TOTAL  21                
2,4000                   

1,2240 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

NOTA: CUSTO FROTA/KM = (VALOR TOTAL DEPREC.+
REMUN.)/FROTA/PMA       

CUSTO COM DEPRECIACAO DA
FROTA/KM = R$ 0,0000 /KM      

CUSTO COM REMUNERACAO DA
FROTA/KM = R$ 0,0000 /KM      

 

CARACTERIZAÇÃO DOS CAMPOS PARA PREENCHIMENTO DO MODELO DE GESTÃO DOS CUSTOS E REMUNERAÇÃO
ÀS OPERADORAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. 
(SOMENTE DEVEM SER PREENCHIDOS OS CAMPOS MARCADOS DE AMARELO)
01 Inserir o preço médio de aquisição do diesel S10 + Arla. R$/Litro



02.1 Inserir o preço médio do lubrificante de caixa. R$/Litro
02.2 Inserir o preço médio do lubrificante de freio. R$/Litro
02.3 Inserir o preço médio de lubrificante de cárter. R$/Litro
02.4 Inserir o preço médio da graxa. R$/Kg

09 Inserir o valor a ser pago no mês, relativo à auxílio refeição, conforme Convenção ou Acordo Coletivo de
Trabalho (R$ x 22 dias úteis). R$/Funcionário/mês

10 Inserir o valor a ser pago por mês, relativo à cesta-básica, conforme Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho. R$/Funcionário/mês

11 Inserir o valor a ser pago por mês, relativo à assistência patronal-sindicato, conforme Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho. R$/Funcionário/mês

12 Inserir o valor a ser pago por mês, relativo à plano de saúde médico-odontológico, conforme Convenção ou
Acordo Coletivo de Trabalho. R$/Funcionário/mês

13 Inserir o valor a ser pago no ano, relativo à seguro de vida de terceiros, conforme Convenção ou Acordo Coletivo
de Trabalho. R$/ano

14
Inserir o valor a sser pago por mês, relativo à auxílio transporte, conforme Convenção ou Acordo Coletivo de
Trabalho. Deve ser descontado 6,00% na folha do funcionário (R$11,00 x 22 - {6% x [(Salário Motorista +
Salário Supervisor + Salário Administração)/3]}).

R$/Funcionário/mês

16 Inserir o somatório dos valores a serem pagos no ano, relativo à taxas de veículos, conforme tributação estipulada
em Lei. As taxas dos veículos encontram-se registradas no item 16 da planilha de custos. R$/Veículo/ano

34 Inserir o valor médio do pneu. R$/Pneu
35 Inserir o valor médio de recapagem, caso existente. R$/Recapagem
36 Inserir o valor médio do veículo novo (microônibus). R$/Veículo

38 Inserir o valor a ser pago por mês, com salário-base de motorista, conforme Convenção ou Acordo Coletivo de
Trabalho. R$/Motorista/mês

39 Inserir o valor a ser pago por mês, com salário-base de supervisor, conforme Convenção ou Acordo Coletivo de
Trabalho. R$/Supervisor/mês

40 Inserir o valor médio a ser pago por mês, com salário-base de pessoal de administração, conforme Convenção ou
Acordo Coletivo de Trabalho.

R$/Pessoal
Adm./mês

48 Inserir o valor médio agregado (camisa/sapato/calça/cinto) para o ano corrente, relativo à uniforme. Somatório (R$/cada
item)

59 Inserir o valor do aluguel da instalação. R$/mês
60 Inserir a área do terreno da instalação. m2

Obs.: Devem ser preenchidos todos os campos haxurados em amarelo. Caso, não seja preenchido, será descartada a proposta da empresa
para a participação no certame licitatório.

 

ANEXO V DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

 

A empresa______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o no ______________________, sediada no
endereço _________________, telefone/fax no______________________, por intermédio do seu representante legal
Sr(a)._______________________________________________________, portador (a) da Carteira de Iden�dade no ______________ e do CPF no
_____________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27
de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Cons�tuição Federal/88, que não possui em seu quadro de pessoal empregado
(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a parr
dos 14 (quatorze) anos. Brasília-DF, _____ de ____________ de _____. _____________________________ Representante Legal.

 

 

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

 

 Eu _____________________________________________, CPF n.º ___________ como representante devidamente constituído da empresa ____________________,
CNPJ n.º ______________, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital de Dispensa  nº __/2021– DILIC/SUAG/GAB/SETRAB-DF, em
atendimento a Lei Distrital n° 4.770/2012, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proponente está ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar práticas ecologicamente corretas realizando as seguintes ações:

i) Descartar o material utilizado (lâmpadas, cartuchos, recipientes de tintas, caixas de papelão), fazendo a separação dos resíduos recicláveis, tendo o cuidado necessário
com acondicionamento dos materiais tóxicos: lâmpadas à base de vapor de mercúrio, sódio ou similar; cartuchos e recipientes de tintas e outros, de modo a evitar a
evaporação de produtos tóxicos no meio ambiente. 

ii) Destinações dos materiais recicláveis às cooperativas e associações dos catadores incentivando a prática da reciclagem e a proteção do meio ambiente. 

iii) Utilizar papéis originários de áreas de reflorestamento para reprodução de documentos;  sendo que para os fins a que se destina esta licitação, somente será utilizado
papel reciclado na forma do exigido no Edital de Licitação.

b) A empresa reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as medidas necessárias para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes desta
atividade, mantendo-se disponível à fiscalização pelos Órgãos responsáveis, e que já iniciou (ou está em fase de implantação) as seguintes medidas: _________
(DEVERÁ INFORMAR QUAIS AS MEDIDAS JÁ IMPLANTADAS) tendo como meta em um prazo de _________ atingir o nível mínimo para reconhecimento pelos
Organismos Ambientais de Empresa Sustentável.

c) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la, conforme exigido no Edital de Dispensa  nº
__/2021 – DILIC/SUAG/GAB/SETRAB-DF.



Brasília, ____ de _______ de 201_. 
____________________________________________________ 
representante legal do licitante

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860/2019

 

ÓRGÃO/ENTIDADE                                                                                                                                                                                                                                      

PROCESSO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

NÚMERO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

LICITANTE

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL

REPRESENTANTE LEGAL

CPF

A pessoa física ou jurídica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília, _____ de ______________________ de 2020.

_______________________________________________

Assinatura

 

JOSÉ RIBAMAR PEREIRA FILHO

Diretor de Licitação
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