
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2021 - SETRAB/DF

 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta com empreitada por preço unitário.

PROCESSO N.º: 04012-00004120/2021-11

 

 OBJETO: Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis/instalações (materiais de construção em geral, material de pintura em geral,
ferragens e materiais para alambrados e madeira), de forma emergencial, para serem empregados no Projeto de qualificação profissional
denominado Programa RENOVA DF, em andamento no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, conforme condições,
quan�dades e exigências estabelecidas neste instrumento.

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

Valor da  Licitação: R$ 1.754.724,13 (um milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil setecentos e vinte e quatro reais e treze centavos) 

Dotação Orçamentária no Programa de Trabalho: 11.333.6207.2900.0017 - EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA
JOVENS E ADULTOS-RENOVA DF-DISTRITO FEDERAL

Fonte: 100

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

ENTREGA DE PROPOSTA: A par�r da data de publicação do presente Ato Convocatório no Diário Oficial do Distrito Federal e a sua disponibilização no site
da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, no endereço eletrônico: h�ps://www.trabalho.df.gov.br/, até às 18:00 horas, do dia 11/11/2021.

DATA DA ABERTURA:   12 de novembro de 2021.

HORÁRIO DA ABERTURA: às 09:00 horas.

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.

 

 

A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal  - SETRAB/DF, no uso de suas atribuições legais, torna público,  para o conhecimento dos
interessados, que realizará aquisição de materiais de construção em geral, material de pintura em geral, ferragens e materiais para alambrados
e madeira, por meio de DISPENSA DE LICITAÇÃO, em caráter Emergencial, conforme especificações e condições estabelecidas no Projeto
Básico, constante do Anexo I deste Edital.

A Dispensa de Licitação será realizada em Sessão Pública, no endereço da Secretaria de Estado de Trabalho, localizada no 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  50, DE 29 DE OUTUBRO DE
2021. 

O Edital estará disponível após Publicação no site eletrônico da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, no endereço:
h�ps://www.trabalho.df.gov.br/ e também poderá ser solicitado no e-mail: chamamento@setrab.df.gov.br.

O presente certame será regido pela Lei n.º 8.666/93, e alterações posteriores, além das demais normas per�nentes, observadas as condições
estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 
O proponente deverá apresentar sua proposta e documentação de habilitação via e-mail: chamamento@setrab.df.gov.br, até às 18:00 horas, do dia 
11 de novembro de 2021, em conformidade com os documentos e dados requeridos neste Ato Convocatório, de acordo com o correspondente Projeto
Básico e seus anexos, lembrando que esta Secretaria não se responsabilizará por eventuais extravios ou falhas na transmissão.

A empresa interessada deverá apresentar a documentação necessária em atendimento às exigências deste Ato Convocatório e do respec�vo
Projeto Básico, de forma digitalizada, no mesmo e-mail em conjunto à proposta;

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias.

O presente documento e seus Anexos serão parte integrante do Contrato, e encontra-se em conformidade com o previsto no inciso IV, do art. 24 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes, assim como quaisquer outros disposi�vos legais vigentes que possam afetar a operação de
ambos. 
 

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis/instalações (materiais de construção em geral, material de pintura em geral,
ferragens e materiais para alambrados e madeira), de forma emergencial, para serem empregados no Projeto de qualificação profissional
denominado Programa RENOVA DF, em andamento no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho do DF, conforme condições, quan�dades e
exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO



2.1. Poderão par�cipar desta Dispensa de Licitação as empresas interessadas do ramo de a�vidade do objeto desta licitação que comprovem
sua qualificação, na forma indicada neste Edital:

2.1.1. Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do § 1º, art. 1º do Decreto 3.722,
de 09 de janeiro de 2001, publicado no D.O.U. de 10 de janeiro de 2001 e art. 4º do Decreto Distrital nº 23.546/03; ou

2.1.2. Empresas que não estejam cadastradas no SICAF ou que es�verem com seus cadastramentos vencidos, desde que atendidas às exigências
do item 3.11 deste edital.

2.1.2.1. Considerando o art. 97 da Lei nº 8.666/93, será realizada prévia pesquisa junto aos Portais Oficiais do Governo (STC/GDF e CEIS/CGU) e no
CNJ (condenações cíveis por atos de Improbidade Administra�va) para aferir se existe algum registro impedi�vo ao direito de par�cipar de licitações ou
celebrar contratos com a Administração Pública. (Parecer nº 82/2016 PRCON/PGDF).

2.1.3. Empresário individual ou sociedade empresária, do ramo de a�vidade do objeto desta licitação, que atenda a todas as condições
estabelecidas neste edital e seus anexos;

2.1.4. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão par�cipar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 139 de 10 de dezembro de 2011 e Lei distrital 4.611/2011, DECLARANDO assim,
para fins legais, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ins�tuído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de
2006, em especial quanto ao seu art. 3º, que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos seus ar�gos 42 a 49 e que não se
enquadram nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

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

2.3. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação, contratação ou execução de obra ou serviço ou do fornecimento de bens
a eles necessários, agente público de órgão ou en�dade da Administração Pública Direta ou Indireta do Poder Execu�vo do Distrito Federal, contratante
ou responsável pela licitação. (Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019);

2.3.1. A vedação do item 2.4 se aplica às seguintes condições:

2.3.1.1. Proprietário, Controlador, Administrador, Gerente ou Diretor de Pessoa Jurídica, independente das denominações adotadas e do nível
quan�ta�vo ou qualita�vo de par�cipação do capital ou patrimônio (Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019);

2.3.1.2. Executores de contratos que trabalhem ou tenham trabalhado nos úl�mos cinco anos como sócios, administradores ou não, ou
responsáveis pelas en�dades contratadas (Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019);

2.3.1.3. Agente Público licenciado ou afastado por qualquer mo�vo e a qualquer �tulo (Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019);

2.3.1.4. Empresas que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação,
estrangeiras que não funcionem no país;

2.3.1.5. Empresas ou empresários que tenham sido declarados inidôneos pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual,
Municipal e Distrital;

2.3.1.6. Empresas ou empresários punidos com suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com o Governo do Distrito Federal,
conforme Parecer nº 373/2018;

2.3.1.7. Empresa ou empresário impedido de licitar e contratar com o Distrito Federal conforme disposto no artº 7º da Lei 10.520/2002 e Parecer
nº 160/2019 da PGDF;

2.3.1.8. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais
comuns, ou que u�lizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demostrado que não agem representando interesse
econômico em comum (Parecer nº 314/2016 e 82/2016 PRCON/PGDF);

2.3.1.9. Pessoas �sicas, servidor, dirigente de órgão ou en�dade contratante ou responsável pela licitação;

2.3.1.10. Pessoa jurídica cujo dirigente, administrador, proprietário ou sócio com poder de direção, seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau de:

I - Agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade responsável pela realização da seleção ou licitação
promovida pelo órgão ou en�dade da administração pública distrital (Inciso alterado pelo Decreto nº 37.843 de 13/12/2016); ou

II - Agente público cuja posição no órgão ou en�dade da administração pública distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade
responsável pela realização da seleção ou licitação (Inciso alterado pelo Decreto 37.843 de 13/12/2016).

III - A vedação estende-se às uniões homoafe�vas (Decreto nº 32.751/11, art. 3º, § 3º).

2.3.1.11. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de referência, ou do projeto básico ou execu�vo, ou da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsável técnico ou subcontratado.

2.3.2. Considera-se par�cipação indireta, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista
entre o autor do projeto, pessoa �sica ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de
bens e serviços a estes necessários. O disposto aplica-se aos membros da comissão de licitação.(Parecer nº 314/2016 e 82/2016 PRCON/PGDF).

2.3.3. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto deste Edital. 
 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. "As documentações referentes à habilitação assim como as propostas, concomitantemente, deverão ser enviadas, exclusivamente, no  e-
mail chamamento@setrab.df.gov.br, até às 18:00 horas, do dia 11/11/2021." 

3.1.1. A Comissão receberá as propostas apresentadas até o prazo estabelecido para o seu devido recebimento e as considerará para efeito de
contratação, desde que atendidas todas as exigências estabelecidas neste Ato Convocatório.

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

3.2. DATA DA ABERTURA:  12/11/2021.

3.3. HORÁRIO: às 9:00h (horário de Brasília).

3.4. PRAZO: O envio, por e-mail, dos documentos de par�cipação (Proposta de preços e Habilitação), ocorrerá a par�r da Publicação do
Instrumento Convocatório, até o dia 11/11/2021, às 18:00 horas.



3.5. DA PROPOSTA DE PREÇOS:

3.5.1. Deverá ser apresentada constando a expressão: “PROPOSTA DE PREÇO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021-SETRAB/DF”, contendo
os dados da empresa interessada e a descrição dos itens e seus quan�ta�vos, com apresentação da marca do produto e preços unitários e totais, em
conformidade com os Anexos I e II do Projeto Básico.

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

a) estar escrita, em língua portuguesa, e não conter emendas, rasuras ou entrelinhas;

b) 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, quando houver;

c) apresentar preço(s) unitário(s) e total de cada item que for concorrer, tendo como base PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS
- do Anexo II do Projeto Básico, expressos em moeda nacional, incluídas todas as despesas com tributos incidentes e transporte;

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

e) conter a especificação do objeto da aquisição, de acordo com as caracterís�cas exigidas e descritas neste Edital e Anexo(s), com o �mbre da
empresa que oferecer a proposta, não sendo aceito propostas opcionais;

f) a proposta deverá, obrigatoriamente, conter a marca de cada um dos itens ofertados, devendo as mesmas serem man�das, obrigatoriamente,
na execução do contrato;

g) O valor cotado não poderá ser superior e/ou excessivamente inferior ao es�mado para o item.

3.7. O critério de julgamento será o MENOR PREÇO unitário. 

3.8. A apresentação da proposta obriga a empresa proponente a sustentá-la durante o seu prazo de validade, a se subordinar às cláusulas aqui
estabelecidas e ainda aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

3.9. Verificando-se 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.

3.10. Poderão ser solicitadas informações complementares ao objeto oferecido quando esta Administração entender necessário. Acatando a
proposta que for mais vantajosa para a Administração, esta Secretaria de Estado de Trabalho procederá à aquisição que se regerá pelas cláusulas aqui
dispostas e pela legislação vigente.

3.11. DA HABILITAÇÃO

3.11.1. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos;

3.11.2. A licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar no demonstra�vo “Consulta Situação do Fornecedor”, algum documento com validade
vencida, deverá encaminhar o respec�vo documento a fim de comprovar a sua regularidade. 

3.11.3. Para fins de habilitação, não serão aceitos protocolos, tampouco documentos com prazo de validade vencida. 
 

3.12. Para habilitação dos licitantes, será exigida, a seguinte documentação: DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO:

3.12.1. Comprovação da Habilitação Jurídica: 
a) registro comercial, arquivado na Junta Comercial respec�va, no caso de empresa individual; 
b) ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
c) inscrição do ato cons�tu�vo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a�vidade assim o exigir.

3.12.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
b) prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, rela�vo ao domicílio ou sede do licitante,
per�nente ao ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual; 
c) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da licitante;
d) 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); 
e) para as empresas com sede no Distrito Federal 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-SETRAB/DF, em plena validade, que poderá ser ob�da através do site
www.economia.df.gov.br. (inteligência do art. 173, da LODF); 
f) cer�ficado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
g) cer�dão nega�va de débitos Trabalhistas (CNDT), em plena validade, que poderá ser ob�da no site www.tst.jus.br/cer�dao.

3.12.3.  Qualificação Técnica: 
a) Para fins de habilitação as empresas interessadas deverão comprovar ap�dão no desempenho de a�vidade per�nente compa�vel em caracterís�cas
com o objeto do Projeto Básico (Anexo I), por meio da apresentação de ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em
caracterís�cas, quan�dades e prazos com o objeto da licitação; 
b) A comprovação da Capacidade Técnica para fornecimento do objeto se dará por meio da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado ou cer�dão,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

3.12.4. Qualificação Econômico-Financeira:

3.12.4.1. Cer�dão Nega�va 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.

3.12.4.2. 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. As
empresas cons�tuídas no ano em curso poderão subs�tuir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente auten�cado pela Junta Comercial; 
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 

LC = ----------------------------------------------------------------------------- 
PASSIVO CIRCULANTE

 
ATIVO TOTAL 

SG = ----------------------------------------------------------------------------- 
PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

3.12.4.3.  As licitantes que apresentarem 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 es�mado para o serviço cotado constante do Anexo I.

3.12.4.4. As licitantes deverão encaminhar documento com os devidos cálculos, subscrito pelo contador responsável pelas demonstrações
contábeis da empresa, comprovando os índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG).

 

4. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

4.1. O critério de julgamento adotado será o de menor preço unitário para cada item, em atenção ao art. 45, inc. I, da Lei n° 8.666/93. 
4.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências con�das neste Edital e no Projeto Básico correspondente, bem
como aquelas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado, em consonância com o
disposto no art. 48, inc. II, § 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93. 
 

5. DA ENTREGA

5.1. Os materiais serão entregues, sob responsabilidade da(s) vencedora(s), da seguinte forma:

5.1.1. O prazo máximo para entrega dos materiais é de ATÉ 5 (cinco) dias úteis, contados a par�r do recebimento da Ordem de Fornecimento
ou Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.

5.1.2. Os produtos serão recebidos nos termos do item 10 - do Projeto Básico - Anexo I do Edital. O recebimento defini�vo, após a verificação da
qualidade e quan�dade do material e consequente aceitação, por meio de ateste da nota fiscal, fatura, recibo e/ou termo circunstanciado, nos termos
do ar�go 73, inciso II, alínea “b” da lei 8666/93.

5.2. LOCAIS DE ENTREGA: 

5.2.1. Fábrica Social – Unidade 2 - SCIA, Quadra 12, Conjunto 01, Lote 12 – Guará -DF.   Projeto Básico - Anexo I do Edital.

6. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA

6.1. O pagamento será feito conforme as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante apresentação
de Nota Fiscal da empresa contratada, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato e nas demais condições estabelecidas no item 12 - DO PAGAMENTO
, do Projeto Básico - Anexo I deste Edital.

6.2. Não haverá Contrato, tendo em vista tratar-se de pagamento contra entrega dos bens.

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1. DA CONTRATADA:

7.1.1. Entregar os materiais de acordo as especificações e condições estabelecidas neste Projeto Básico e Edital.

7.1.2. Comunicar imediatamente a Subsecretaria de Administração Geral (SUAG), da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal
(SETRAB/DF), bem como ao Contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária, e-mail e telefone, indicado na respec�va proposta de
preços, como também, outras informações julgadas necessárias para o recebimento de correspondências a serem encaminhadas.

7.1.3. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendido pelo Contratante;

7.1.4. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório e em
compa�bilidade com as obrigações assumidas.

7.1.5. Comunicar por escrito eventual atraso, apresentando jus�fica�vas que serão objeto de apreciação pela Contratante.

7.1.6. Atender, no prazo fixado, todas as solicitações do Fiscal do Contrato.

7.1.7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial contratado, facultada a supressão além desse limite, mediante acordo entre as partes.

7.1.8. Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da
execução do objeto do presente Projeto Básico, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas
as obrigações e responsabilidades, sem qualquer ônus à Contratante.

7.1.9. Garan�r a qualidade dos itens, devendo subs�tuir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratado em que for constatado
defeito ou má qualidade resultante do transporte inadequado, quando da entrega.

7.1.10. A subs�tuição a que se refere o item anterior deverá ser prestada mediante ocorrência de manifestação do órgão solicitante, implicando
na obrigação, por parte da empresa Contratada, da subs�tuição/correção do problema no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos contados da
abertura da reclamação pelo órgão.

7.1.11. Assegurar que os produtos entregues atenderão às especificações solicitadas, aos requisitos exigidos e ainda, que estão em conformidade
com as normas ABNT / NBR  vigentes, nos casos em que se aplicam.

7.1.12. Não alegar, em hipótese alguma, como jus�fica�va ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas
e condições do contrato e das especificações técnicas, bem como de tudo o que es�ver con�do nas normas per�nentes ao objeto.

7.1.13. Respeitar os termos es�pulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 143, de 27 de julho de 2017, que
regulamenta a Lei nº 5.448/2015, o qual proíbe conteúdo discriminatório contra mulher.



7.2. DA CONTRATANTE:

7.2.1. Nomear Comissão e/ou Executor e suplente do Contrato, quando necessário, dos quais serão incumbidos às atribuições con�das nas
normas de execução orçamentária e financeira vigente, e Lei de Licitações 8.666/1993.

7.2.2. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas pela contratada, conforme cronograma de desembolso, de acordo com as Normas de
Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, após o atesto e aprovação das aquisições.

7.2.3. Permi�r o acesso dos empregados da Contratada às suas instalações, devidamente iden�ficados, para entrega de aquisições deste objeto.

7.2.4. Promover através do executor do contrato ou responsável, o acompanhamento da entrega das aquisições de acordo com as especificações
e condições estabelecidas no Edital, Contrato e Nota de Empenho.

 

8. DA GARANTIA

8.1.  A garan�a do objeto consiste no fornecimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigações previstas na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 –
Código de Defesa do Consumidor - e alterações subsequentes.

8.2. A CONTRATADA deverá garan�r a qualidade dos ITENS , devendo subs�tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratado
em que for constatado defeito ou má qualidade resultante do transporte inadequado quando da entrega.

 

9. DO PAGAMENTO

9.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos:

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

9.1.2. 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.economia.df.gov.br (inteligência do art. 173, da LODF);

9.1.3. Cer�dão de regularidade de débitos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (Decreto Federal nº6.106/2007);

9.1.4. Cer�dão de regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal (Lei n.º 8.036/1990); e, 

9.1.5. 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. 
 

10. DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Edital, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto nº
26.851, de 30 de maio de 2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 103, de 31 de maio de 2006, págs. 05 a 07 (e suas alterações
posteriores), que regula a aplicação de sanções administra�vas previstas na Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos
Administra�vos). 
 

11. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

11.1. A contratada deverá declarar que atende aos requisitos da sustentabilidade previstos no ar�go 2º da Lei Distrital nº. 4.770/2012, em
conformidade com o Decreto nº. 7.746/2012, que regulamenta o ar�go 3º da Lei 8.666/93, que estabelece a implementação de critérios, prá�cas e
ações de logís�ca sustentável no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais
dependentes, devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares.  (Redação dada pelo
Decreto nº 9.178, de 2017)

 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1.  As despesas decorrentes desta contratação serão programadas em dotação orçamentária própria, na forma do con�do no Projeto Básico.

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato/Nota de Empenho oriundo deste Edital será dirigido à autoridade responsável pela
emissão do mesmo, a quem caberá o deferimento ou não do pedido.

13.2. Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega, devidamente fundamentados e amparados, conforme previsto no subitem 10.10 do
Projeto Básico, deverão ser endereçado, tempes�vamente, à Subsecretaria de Administração Geral - SUAG/SETRAB. 

13.3. Quando ocorrer discordância ou inversão de numeração de itens, poderá a comissão, fazer as correções que julgar necessárias para o seu
aproveitamento, no interesse da Administração.

13.4. As propostas ou planilhas de composição de custos que apresentarem erros de cálculos serão corrigidas pela comissão na forma seguinte:

13.4.1.  No caso de discordância entre o preço unitário e o total resultante de cada item, prevalecerá o primeiro e, ocorrendo divergência entre o
valor expresso em algarismos e por extenso, prevalecerá o úl�mo, fazendo-se as correções correspondentes.

13.5. A(s) licitante(s) vencedora(s) ficará (ão) obrigada (s) a executar os serviços descritos na Nota de Empenho, no local indicado na mesma,
sem que isso implique em acréscimo nos preços constantes das propostas;

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

13.7.  À Subsecretária de Administração Geral/SETRAB fica reservado o direito de revogar a presente dispensa de licitação por razões de
interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, devendo anulá-la por ilegalidade, de o�cio ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado (ar�go 49 da Lei n.º 8.666/93).

13.8.  É facultado à Administração, quando a licitante vencedora não firmar o Termo de Contrato no prazo e condições ora estabelecidos,
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira
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classificada, inclusive quanto aos preços, de conformidade com ato convocatório.

13.9.  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou ex�ntos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas
após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos,
conforme o caso (Lei n.º 8.666/93, art. 65, § 5º).

13.10. Em qualquer hipótese de aplicação de Sanções serão asseguradas a(s) empresa(s) o contraditório e a ampla defesa.

13.11.  Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060
(Decreto distrital nº 34.031/2012).

13.12.  O foro para dirimir questões rela�vas ao presente edital será o de Brasília – DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

13.13.  Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pela comissão, no endereço mencionado no preâmbulo, ou através do fone
(61) 3773-9302.

 

14. DOS ANEXOS

14.1. 15.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

14.1.1. Anexo I - Projeto Básico e seus anexos;

14.1.2. Anexo II – Modelo de Proposta;

14.1.3. Anexo III – Modelo de Declaração que não emprega menor.

14.1.4. Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impedi�vos;

14.1.5. Anexo V - Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

14.1.6. Anexo VI - Declaração para os fins do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019;

14.1.7. Anexo VII - Modelo de Declaração de Responsabilidade Ambiental;

14.1.8. Anexo VIII – Das Penalidades.

 

 

Brasília, 03 de novembro de 2021.

 

 
IVAN ALVES DOS SANTOS

Presidente da Comissão

(Ins�tuída pela Ordem de Serviços nº 50, SUAG/SETRAB, de 29/10/2021)

 

 

ANEXO I DO EDITAL

PROJETO BÁSICO

1. DO OBJETO

1.1. O presente Projeto Básico tem por objeto, a aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis/instalações (materiais de construção em
geral, material de pintura em geral, ferragens e materiais para alambrados e madeira), de forma emergencial, para serem empregados no Projeto de
qualificação profissional denominado Programa RENOVA DF, em andamento no âmbito desta Secretaria de Estado de Trabalho do DF, conforme
condições, quan�dades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. Tendo em vista tratar-se de objeto a ser adquirido 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 aquisição 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 ao anteriormente delimitado pela NOVACAP, mas com
consumo além da es�ma�va anteriormente delimitada.

 

2. DA JUSTIFICATIVA, MODALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. O presente Projeto Básico detalha as condições para aquisição em atendimento a demanda de materiais para manutenção de bens
imóveis/instalações (materiais de construção em geral, material de pintura em geral, ferragens e materiais para alambrados e madeira), a fim de suprir às
necessidades, primordialmente, do Programa RENOVADF, na forma dos cronogramas e levantamentos constantes do  presente Processo Administra�vo
04012-00004120/2021-11.

2.2. A pretensa aquisição visa atender às demandas do Programa RENOVADF, criado por meio do Decreto nº 41.037, de 28 de julho de 2020, que trata-se
de um Programa criado pela Secretaria de Estado de Trabalho do DF, que visa qualificar profissionais para o mercado de trabalho,
atendendo, inicialmente, 3.000 (três mil) alunos, com ajuda de custo no valor de um salário mínimo, além de auxílio transporte e seguro contra
acidentes pessoais. As aulas de auxiliar de manutenção, com noções em seis profissões, serão prá�cas e aplicadas na conservação do patrimônio
público de nossas cidades, na forma da apresentação acostada aos presentes autos (73074077, 73074180 ).

2.3. O Programa RENOVADF não é apenas mais um conjunto de cursos de qualificação profissional, pois possui alguns obje�vos específicos:

2.3.1. Capacitar profissionais para atender às exigências do mercado de trabalho. Serão 90 dias de formação para grupo es�mado de até 4.000 (quatro
mil) alunos. Eles terão aulas teóricas e prá�cas ministradas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para os cursos de auxiliar de
manutenção com noções em seis profissões: carpinteiro, eletricista, encanador, serralheiro, pedreiro e jardineiro. Áreas que faltam profissionais
capacitados no mercado. 

2.3.2. Revitalizar e conservar o patrimônio público de nossa cidade, já que as aulas prá�cas serão realizadas na recuperação de praças, parques
infan�s, Pontos de Encontros Comunitários, calçadas, jardins e paradas de ônibus, dentre outros.



2.3.3. Auxiliar no combate ao desemprego, como sendo mais uma medida do governo no enfrentamento à crise da empregabilidade agravada pela
pandemia do novo Coronavírus, gerando renda e aquecendo a economia do Distrito Federal. Os alunos receberão ajuda de custo no valor de um salário
mínimo, além de um auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais.

2.3.4. Qualificar profissionalmente e educacionalmente, dando cidadania ao qualificando. Por exemplo, para que tenha direito aos auxílios e ao
cer�ficado de conclusão do curso, o aluno deverá ter frequência e aproveitamento igual ou acima de 80%, devidamente cer�ficado pela en�dade
qualificadora. Os alunos que �verem acima desse percentual ainda poderão cursar, gratuitamente, qualquer outro curso de qualificação do Senai. Alunos
analfabetos também terão gratuidade no curso de alfabe�zação e após a conclusão do curso, os alunos terão direito a cer�ficado, auten�cado pela
en�dade qualificadora e pela Secretaria de Trabalho.

2.4. As ações deverão acontecer nos equipamentos e/ou espaços públicos, tais como: parques infan�s, praças, quadras poliespor�vas, pontos de
encontro comunitários, paradas de ônibus, campo de futebol sinté�co e outros congêneres,  com a finalidade de chegar, o mais próximo da comunidade
e transformar por meio da mão de obra dos discentes os cenários diários de congregação social, familiar e comunitário; nesta esteira também se
evidenciam as ferramentas pedagógicas, lúdicas, intera�vas e dinâmicas para ensinar e capacitar trabalhadores em situação de vulnerabilidade, atuando
igualmente na recuperação e/ou manutenção de logradouros públicos, limpeza e higienização. As a�vidades acontecerão nas Regiões Administra�vas do
Distrito Federal (RA’s), durante 05 (cinco) dias por semana por 04 (quatro) horas, em dois turnos, com a es�ma�va de a�ngir 4.000 (três mil)
trabalhadores desempregados, nesta fase.

2.5. Desta forma, o levantamento dos materiais e insumos necessários evidenciou a necessidade de aquisição para realização das intervenções nos
diversos equipamentos públicos do Distrito Federal, com a realização das recuperações, preven�va e corre�vamente, considerando as necessidades
constantes de reparos e/ou de pequenas reformas, entre outros serviços estruturais. Permi�ndo a redução de eventuais deteriorações precoces e danos
causados pela ação do tempo.

2.6. Inicialmente, a referida demanda foi mo�vada pela NOVACAP, que realizou licitação para aquisição dos materiais, constante do processo SEI nº
00112.000021618/2020-25, porém se mostrou insuficiente em vários dos itens licitados. Após a inicialização do Programa nas cidades de Ceilândia e
Samambaia, e con�nuidade, no 2º Ciclo nas Cidades de Arniqueiras, São Sebas�ão e, novamente, em Ceilândia, verificamos, conjuntamente, a
necessidade de aquisição de materiais, em caráter emergencial, para dar sequência ao Programa.

2.7. Estão programadas a con�nuidade nos próximos dias incluindo as Cidades de Guará, Águas Claras, Riacho Fundo I, Estrutural, e Brasília (área Central,
Asa Sul e Asa Norte). Para tanto, evidencia-se, segundo informações da NOVACAP, a inexistência de saldo quan�ta�vo de alguns itens para darmos
con�nuidade ao Programa, caracterizando, desta forma, a situação de emergência do Programa. 

2.8. Face a celeridade maior de procedimentos, optou-se por realizar a aquisição emergencial na SETRAB, haja vista a excepcionalização dada por meio
do Decreto nº 40.907, de 22 de julho de 2020, que exclui do regime de centralização das licitações de compras, obras e serviços, ins�tuído pelo ar�go 2º
da Lei nº 2.340, de 12 de abril de 1999, alterada pela Lei nº 2.568, de 20 de julho de 2000, os procedimentos licitatórios de interesses específicos da
Secretaria de Estado do Trabalho do Distrito Federal.

2.9. Neste sen�do, com base no levantamento preliminar, consubstanciado na forma dos documentos acostados aos autos (73074938, 73075297),
realizamos a consolidação das quan�dades e especificações dos itens constante do presente Projeto Básico.

2.10. O procedimento deverá ser realizado por meio de Dispensa de Licitação, consubstanciado no inciso IV, do art. 24, da Lei nº 8.666/93. 

2.11. Haja vista as caracterís�cas dos itens a serem fornecidos/adquiridos, que visam garan�r a execução de serviços de responsabilidade da SETRAB do
presente processo se configura como de fornecimento imediato no quan�ta�vo total es�mado.

2.12. Trata-se de quan�dade es�mada com base no levantamento dos quan�ta�vos, realizado e informado pela NOVACAP, a ser empregados nas ações
do Programa em andamento e em previsão de manutenção de estoque mínimo. Portanto a demanda deve ser considerada como ESTIMADA, com
previsão de variações de acordo com a especificidades dos serviços e o emprego de materiais.

 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. O presente Projeto Básico foi elaborado em conformidade com os seguintes regramentos:

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

3.1.2. Lei Orgânica do Distrito Federal;

3.1.3. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993;

3.1.4. Lei Federal nº 8.745/1993;

3.1.5. Lei Distrital nº 4.266/2008;

3.1.6. Decreto nº 39.610/2019;

3.1.7. Decreto nº 41.037/2020.

 

4. DA SUSTENTABILIDADE

4.1. A Contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no Art. 2º, da Lei Distrital nº 4.770/2012, em conformidade
com o Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o Art. 3º, da Lei nº 8.666/1993, para estabelecer critérios e prá�cas para a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal direta, autárquica e
fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus
similares. (Redação dada pelo Decreto nº 9.178, de 2017)

 

5. DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

5.1. Tendo em vista trata-se de objeto delimitado previamente, com contra entrega e pagamento somente após o recebimento defini�vo do objeto, bem
como em se tratando de Projeto em andamento, necessitando de celeridade nos procedimentos administra�vos, o Estudo Técnico Preliminar foi
subs�tuído pelos levantamentos e pelos relatórios consolidados e juntados aos presentes autos e já evidenciados preliminarmente.

 

6. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

6.1. O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item.

6.2. Valores unitários: não serão aceitos valores unitários superiores aos es�mados, conforme planilha de composição de preços, constante do Anexo
II do presente Projeto Básico.
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6.3. A proposta comercial deverá ser entregue, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, com o preço unitário, incluídas todas as
despesas necessárias à entrega do objeto deste Projeto Básico, como também, todos os tributos, embalagens, mão de obra, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciários, combus�vel, transporte/frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta
licitação.

6.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências con�das neste Projeto Básico e/ou Edital, bem como aquelas
que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado, em consonância com o disposto no Art. 48,
Incisos I e II, da Lei nº 8.666/1993.

 

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1. O licitante de menor preço deverá fornecer juntamente com sua proposta de preços:

7.2. Atestado de Capacidade Técnica, para fins de comprovação da capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
declarando que a empresa forneceu ou que fornece os materiais, compa�veis em caracterís�cas com o objeto deste Projeto Básico.

 

8. DA GARANTIA CONTRATUAL

8.1. Não haverá exigência de garan�a contratual da execução, tendo em vista tratar-se de pagamento contra entrega dos bens.

 

9. DOS LOCAIS DE ENTREGA

9.1. Os possíveis locais de entrega dos materiais estão listados nos Anexos III e IV do presente Projeto Básico.

 

10. DA FORMA DE EXECUÇÃO E DA ENTREGA DO MATERIAL

10.1. A execução do objeto contratado deverá ser efetuada dentro dos requisitos de QUALIDADE e SEGURANÇA, em conformidade com as condições
constantes neste Projeto Básico, obedecer às normas e padrões da ABNT e INMETRO e outros, atender de forma eficaz às finalidades que dele(s)
naturalmente se espera(m), conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, atender às normas de Segurança e Medicina do Trabalho, do
Ministério do Trabalho e Emprego, e, quando for o caso, às demais normas e legislação per�nente e em vigência.

10.2. Os itens serão entregues conforme necessidade da SETRAB, mediante Ordem de Fornecimento, emissão de nota de empenho ou celebração de
Contrato.

10.3. O prazo máximo para entrega dos materiais é de ATÉ 5 (cinco) dias úteis, contados a par�r do recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de
Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.

10.4. Os locais de entrega estão descritos no Anexo III do presente Projeto Básico.

10.5. Os produtos deverão ser novos, de primeiro uso e estarem de acordo com as legislações e as normas vigentes.

10.6. A embalagem dos produtos deverá ser original do fabricante, atóxica, limpa e íntegra, ou seja, sem rasgos, sem amassados, sem trincas ou outras
imperfeições.

10.7. Na rotulagem deverá constar o nome e composição do produto, lote, data de fabricação, nº do CNPJ, nome e endereço do fabricante/produtor,
condições de armazenamento, peso e quan�dade.

10.8. Os materiais que forem entregues em desacordo com o especificado deverão ser subs�tuídos pela contratada em até 05 (cinco) dias corridos e o
seu descumprimento poderá acarretar sanções conforme previsto na legislação vigente.

10.9. Os produtos serão recebidos:

10.9.1. Provisoriamente, mediante termo circunstanciado para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação;

10.9.2. Defini�vamente, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após verificar que o
produto entregue possui todas as caracterís�cas consignadas, no que tange a quan�dade solicitada e qualidade do produto especificada, conforme este
Projeto Básico/edital.

10.10. Em caso de prorrogação do prazo de entrega, este poderá ser feito uma única vez, por prazo não superior a 5 (cinco) dias corridos. Deverá ser
feito por escrito, jus�ficadamente, antes de seu vencimento, comprovando que não houve culpa do fornecedor no descumprimento do prazo contratual.

10.11. Caso após o recebimento provisório constatar-se que os materiais possuem vícios aparentes ou redibitórios ou estão em desacordo com as
especificações ou a proposta, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanado o problema.

10.12. Os responsáveis pelo recebimento do produto poderão, se assim julgar necessário, solicitar parecer técnico especializado de pessoa qualificada,
para análise da qualidade do produto, bem como se está em conformidade com o descrito neste instrumento.

10.13. O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço e/ou bem, nem a é�co-profissional
pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

10.14. Os materiais objeto deste Projeto Básico, deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal, ou seja, de acordo com a Ordem de Fornecimento,
Nota de Empenho e/ou instrumento equivalente, constando o número do Edital, número da Ata de Registro de Preços, especificação do bem, marca,
fabricante, validade, o valor unitário, a quan�dade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.

10.15. É de responsabilidade da empresa vencedora e transportadora do produto, ter conhecimento e cumprir todas as normas que regulamentam o
acondicionamento e transporte dos bens/materiais, incluindo-se a carga e descarga.

10.16. É de responsabilidade do fornecedor, disponibilizar às pessoas encarregadas pela descarga dos produtos, equipamentos de proteção ou afins que
se fizerem necessários. Além de arcar com todos os tributos oriundos do transporte, entrega e fornecimento.

 

11. DA GARANTIA E VALIDADE DOS MATERIAIS

11.1. Os materiais constantes do Projeto Básico terão a garan�a mínima prevista na Lei nº 8.078/1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor), o
qual se inicia a par�r do recebimento defini�vo, sendo que prevalecerá a garan�a oferecida pelo fabricante, caso o prazo seja superior ao estabelecido
pela norma citada.

11.2. Quando aplicável, os itens dispostos neste Projeto Básico deverão atender ao que dispõe as normas e registros no INMETRO e ABNT, no que diz
respeito à cer�ficação de garan�a, segurança e durabilidade - quando foi o caso - garan�ndo assim, a segurança e durabilidade dos mesmos, no intuito



de evitar produtos de baixa qualidade e que possam expor o usuário à eventual riscos.

11.3. Para os itens que possuem prazo de validade, os materiais entregues, deverão ser de, no mínimo 75%, do prazo total de validade previsto por cada
produto, por ocasião de sua entrega.

 

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será feito conforme as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante apresentação de Nota
Fiscal da empresa contratada, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato.

12.2. 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.

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

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

12.4.1. 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.

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

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

12.5.2. 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);

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

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

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

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. A despesa correrá à conta da seguinte dotação orçamentária:

I - Unidade Orçamentária: 

II - Programa de Trabalho: __________________

III - Natureza da Despesa: 33.90.30

IV - Fonte de Recursos: 100

 

14. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS 

14.1. O valor total es�mado dos materiais é de R$   1.754.724,13 (um milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e
treze centavos).

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1. Entregar os materiais de acordo as especificações e condições estabelecidas neste Projeto Básico e Edital.

15.2. Comunicar imediatamente a Subsecretaria de Administração Geral (SUAG), da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal (SETRAB/DF),
bem como ao Contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária, e-mail e telefone, indicado na respec�va proposta de preços, como
também, outras informações julgadas necessárias para o recebimento de correspondências a serem encaminhadas.

15.3. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendido pelo Contratante;

15.4. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório e em compa�bilidade com
as obrigações assumidas.

15.5. Comunicar por escrito eventual atraso, apresentando jus�fica�vas que serão objeto de apreciação pela Contratante.

15.6. Atender, no prazo fixado, todas as solicitações do Fiscal do Contrato.

15.7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial contratado, facultada a supressão além desse limite, mediante acordo entre as partes.

15.8. Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da execução
do objeto do presente Projeto Básico, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias, transporte/frete; enfim,
por todas as obrigações e responsabilidades, sem qualquer ônus à Contratante.

15.9. Garan�r a qualidade dos itens, devendo subs�tuir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratado em que for constatado defeito ou
má qualidade resultante do transporte inadequado, quando da entrega.

15.10. A subs�tuição a que se refere o item anterior deverá ser prestada mediante ocorrência de manifestação do órgão solicitante, implicando na
obrigação, por parte da empresa Contratada, da subs�tuição/correção do problema no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos contados da abertura
da reclamação pelo órgão.

15.11. Assegurar que os produtos entregues atenderão às especificações solicitadas, aos requisitos exigidos e ainda, que estão em conformidade com as
normas ABNT / NBR  vigentes, nos casos em que se aplicam.

15.12. Não alegar, em hipótese alguma, como jus�fica�va ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e
condições do contrato e das especificações técnicas, bem como de tudo o que es�ver con�do nas normas per�nentes ao objeto.



15.13. Respeitar os termos es�pulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 143, de 27 de julho de 2017, que
regulamenta a Lei nº 5.448/2015, o qual proíbe conteúdo discriminatório contra mulher.

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1. Nomear Comissão, Executor e suplente do Contrato, quando necessário, dos quais serão incumbidos às atribuições con�das nas normas de
execução orçamentária e financeira vigente, e Lei de Licitações 8.666/1993.

16.2. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas pela contratada, conforme cronograma de desembolso, de acordo com as Normas de Planejamento,
Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, após o atesto e aprovação das aquisições.

16.3. Permi�r o acesso dos empregados da Contratada às suas instalações, devidamente iden�ficados, para entrega de aquisições deste objeto.

16.4. Promover através do executor do contrato ou responsável, o acompanhamento da entrega das aquisições de acordo com as especificações e
condições estabelecidas no Edital, Contrato e Nota de Empenho.

 

17. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO/FORNECIMENTO

17.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade do fornecimento dos materiais e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma da Lei.

17.2. A verificação da adequação dos materiais e equipamentos deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Básico.

17.3. A conformidade do material e equipamento a ser fornecido deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respec�vas quan�dades e especificações técnicas,
tais como: marca, qualidade, validade e forma de uso.

17.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais.

17.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administra�vas,
previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual.

17.6. A fiscalização técnica dos contratos avaliará a execução do objeto e promoverá o termo de recebimento nos moldes estabelecidos no Projeto
Básico, como forma de aferição do objeto entregue.

17.7. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e
qualidade dos materiais e equipamentos.

17.8. A CONTRATADA poderá apresentar jus�fica�va para o fornecimento dos materiais e equipamentos com menor nível de conformidade, que poderá
ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada à excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle do prestador.

17.9. Na hipótese de desconformidade dos materiais e equipamentos em relação à qualidade exigida, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatório.

17.10. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais.

 

18. DAS SANÇÕES E INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, assim como pela recusa injus�ficada em re�rar a nota de empenho ou assinar o
contrato, garan�da a prévia defesa, a empresa vencedora ficará sujeita às sanções previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/1993 e multas previstas no
Decreto Distrital nº 26.851/2006 e suas alterações, nos percentuais descritos a seguir:

18.1.1. 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.

18.1.2. 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.

18.1.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos
subitens anteriores.

18.1.4. 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, calculado
sobre a parte inadimplente.

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

18.2. A Contratada poderá ser aplicada suspensão temporária para par�cipar de licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de
12 (doze) meses.

18.3. Poderá ainda, ser declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração, quando a empresa, sem justa causa, deixar de cumprir as
obrigações assumidas, pra�cando falta grave, dolosa ou reves�da de má-fé. A declaração de inidoneidade terá efeito 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 subitem anterior.

18.4. As multas aplicadas deverão ser recolhidas diretamente à conta corrente da Contratante, no prazo de quinze dias corridos, contados da publicação
do ato de punição. Não ocorrendo o pagamento, a Contratante promoverá, mediante prévio procedimento administra�vo, desconto nos pagamentos
eventualmente devidos à Contratada, ou da garan�a oferecida. Fica ressalvado o direito da Contratante de exigir o valor judicialmente, nos termos dos
§§ 2º e 3º, do Art. 86, da Lei nº 8.666/1993, caso venha a ser necessário.

18.5. Em qualquer caso, a Contratada será no�ficada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da no�ficação.



18.6. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pela Contratada deverá dar ensejo à rescisão
contratual, sem prejuízo das demais sanções;

18.7. As penalidades previstas neste Projeto Básico são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumula�vamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis, inclusive aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

 

19. DO CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO

19.1. A par�cipação de consórcios não será admi�da, uma vez que os materiais a serem adquiridos são amplamente comercializados por diversas
empresas no mercado. Tal permissibilidade poderia causar dano à administração por frustrar o próprio caráter compe��vo da disputa pelo menor preço.

19.2. Pelo mesmo fato não há mo�vos para se admi�r a subcontratação, de forma a gerar outros instrumentos contratuais e consequentemente outras
atribuições à administração pública. Deste modo, é vedada a subcontratação do objeto.

 

20. DAS FONTES DE CONSULTAS

20.1. Editais e Termos de Referência da NOVACAP, especialmente o constante do processo SEI nº 00112-00021618/2020-25.

20.2. O corpo técnico da NOVACAP, conforme já explicitado, auxiliou no desenvolvimento dos trabalhos, bem como nos levantamentos dos quan�ta�vos
dos equipamentos públicos e da média de gasto es�mada por cada equipamento.

 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento
das obrigações pactuadas entre as partes.

21.2. Após a celebração do contrato, não será considerada ou atendida reclamação ou solicitação de alteração dos preços constantes da proposta da
Contratada.

 

22. DOS ANEXOS

22.1. São partes integrantes deste Projeto Básico, os seguintes anexos:

22.1.1. ANEXO I - Planilha de Descrição e Quan�ta�vos dos Itens;

22.1.2. ANEXO II – Planilha de Composição dos Preços Unitários e por Lotes;

22.1.3. ANEXO III - Endereço dos possíveis locais de entrega;

22.1.4. ANEXO IV - Endereço das Agências do Trabalhador e da Fábrica Social (possíveis locais de entrega);

 

23. DA EQUIPE DE ELABORAÇÃO

 

PAULO BEZERRA DA SILVA

Gerente de Qualificação

 

 

MARIANA PINHEIRO GUIMARÃES

Diretora de Planejamento de Programas de Qualificação

 

 

DJANE DA SILVA BENTO

Coordenadora de Planejamento, Projetos e Estratégias de Qualificação - Subs�tuindo

 

 

24. DA APROVAÇÃO

Considerando os termos do Art. 7º, § 2º, Inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, APROVO o presente Projeto Básico e ra�fico a veracidade de
todas as informações exaradas, assim como afirmo a ausência de direcionamento de empresa executora do objeto em tela.

 

ANÍBAL ARAUJO PEREA

Subsecretário de Qualificação Profissional

 

 

ANEXO I DO PROJETO BÁSICO – PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DOS ITENS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTITATIVO

01 ARAME GALVANIZADO Nº 18 KG 2.266



02 ELETRODO PARA AÇO DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO, DE 2,5 MM KG 1.813

03 DISCO DE CORTE 10 X 1/8 X 3/4 POL., DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM 2 TELAS
DE VIDRO, CAPACIDADE DE ROTAÇÕES: 3750 RPM UND 190

04 DISCO DE DESBASTE PARA LIXADEIRA ELÉTRICA, ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO, COM 7
X 1/4", DIÂMETRO DE FURO 7/8" UND 385

05
ARGAMASSA, MATERIAL: ARGAMASSA ESPECIAL FLEXÍVEL NÍVEL III (AC-III), APLICAÇÃO:
PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO E MARMORE EM ÁREA EXTERNA, UNIDADE DE
FORNECIMENTO: SACO DE 20 KG

SC 1.028

06 LIXA PARA FERRO Nº 100 FL 4.411

07 LIXA PARA FERRO Nº 120 FL 2.882

08 LIXA PARA FERRO Nº 80 FL 3.618

09 ROLO DE ESPUMA DE 5 CM, ATLAS OU SIMILAR UND 3.467

10 ROLO DE ESPUMA DE 9 CM, ATLAS OU SIMILAR UND 3.467

11 ROLO DE ESPUMA DE 15 CM, ATLAS OU SIMILAR UND 2.387

12 ROLO DE LÃ DE 23 CM, COM CABO OU SUPORTE, ATLAS OU SIMILAR UND 3.695

13 TRINCHA DUPLA CERDA, MAT. CERDA: NYLON, TAMANHO 1", ATLAS OU SIMILAR UND 2.206

14 TRINCHA DUPLA CERDA, MAT. CERDA: NYLON, TAMANHO 2", ATLAS OU SIMILAR UND 2.284

15 TRINCHA DUPLA CERDA, MAT. CERDA: NYLON, TAMANHO 1.1/2", ATLAS OU SIMILAR UND 1.894

16 TRINCHA DUPLA CERDA, MAT. CERDA: NYLON, TAMANHO 2.1/2", ATLAS OU SIMILAR UND 1.582

17 TRINCHA DUPLA CERDA, MAT. CERDA: NYLON, TAMANHO 3", ATLAS OU SIMILAR UND 1.894

18 TRINCHA DUPLA CERDA, MAT. CERDA: NYLON, TAMANHO 4", ATLAS OU SIMILAR UND 1.520

19 ÁGUA RAZ, GALÃO COM 5 LITROS GL 2.344

20
TINTA PARA PISO, NA COR VERDE, LATA 18 LITROS - O RENDIMENTO E QUALIDADE DO
PRODUTO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS: NOVACOR, SHERWIN WILLIANS
OU CORAL

LTA 76

21
TINTA PARA PISO, NA COR AZUL, LATA 18 LITROS - O RENDIMENTO E QUALIDADE DO
PRODUTO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS: NOVACOR, SHERWIN WILLIANS
OU CORAL

LTA 494

22
TINTA PARA PISO, NA COR VERMELHO, LATA 18 LITROS - O RENDIMENTO E QUALIDADE DO
PRODUTO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS: NOVACOR, SHERWIN WILLIANS
OU CORAL

LTA 46

23
TINTA PARA PISO, NA COR BRANCA, LATA 18 LITROS - O RENDIMENTO E QUALIDADE DO
PRODUTO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS: NOVACOR, SHERWIN WILLIANS
OU CORAL

LTA 210

24
TINTA PARA PISO, NA COR AMARELA, LATA 18 LITROS - O RENDIMENTO E QUALIDADE DO
PRODUTO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS: NOVACOR, SHERWIN WILLIANS
OU CORAL

LTA 309

25
TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR VERDE FOLHA, TIPO ACABAMENTO: BRILHANTE, UNID.
FORNEC. GALÃO DE 3,6 LITROS, PREMIUM - O RENDIMENTO E QUALIDADE DO PRODUTO
DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS: SUVINIL, SHERWIN WILLIANS OU CORAL

GL 1.819

26
TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR VERMELHO, TIPO ACABAMENTO: BRILHANTE, UNID.
FORNEC. GALÃO DE 3,6 LITROS, PREMIUM - O RENDIMENTO E QUALIDADE DO PRODUTO
DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS: SUVINIL, SHERWIN WILLIANS OU CORAL

GL 105

27 SARRAFO 0,01 X 0,06 X 6M - MADEIRA DO PRODUTO: CAMBARÁ OU EUCALIPTO MT
(LINEAR 538

28 TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12BWG),
MALHA 5 X 5 CM, H = 1M- M² 336

29 TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12BWG), M² 5.143



MALHA 5 X 5 CM, H = 2M-

30 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN1", E = 3,38MM, PESO 2,50
KG/M (NBR 5580) BR 230

31 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN2", E = 3,65MM, PESO 5,10
KG/M (NBR 5580) BR 1.997

32 CIMENTO PORTLAND, COMPOSIÇÃO: FÍLER, CLASSE: CP II – F – 32, UNIDADE DE
FORNECIMENTO: SACO DE 50 KG SC 1.050

 

ANEXO II DO PROJETO BÁSICO – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1 ARAME GALVANIZADO Nº 18" KG 2.266 16,75 37.955,50

2 ELETRODO PARA AÇO DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO, DE 2,5 MM KG 1.813 23,87 43.276,31

3 DISCO DE CORTE 10 X 1/8 X 3/4 POL., DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM
2 TELAS DE VIDRO, CAPACIDADE DE ROTAÇÕES: 3750 RPM UND 190 16,69 3.171,10

4 DISCO DE DESBASTE PARA LIXADEIRA ELÉTRICA, ABRASIVO DE ÓXIDO DE
ALUMÍNIO, COM 7 X 1/4", DIÂMETRO DE FURO 7/8" UND 385 12,20 4.697,00

5
ARGAMASSA, MATERIAL: ARGAMASSA ESPECIAL FLEXÍVEL NÍVEL III (AC-III),
APLICAÇÃO: PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO E MARMORE EM ÁREA
EXTERNA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: SACO DE 20 KG

SC 1.028 23,79 24.456,12

6 LIXA PARA FERRO Nº 100 FL 4.411 4,53 19.981,83

7 LIXA PARA FERRO Nº 120 FL 2.882 4,50 12.969,00

8 LIXA PARA FERRO Nº 80 FL 3.618 2,06 7.453,08

9 ROLO DE ESPUMA DE 5 CM, ATLAS OU SIMILAR UND 3.467 6,14 21.287,38

10 ROLO DE ESPUMA DE 9 CM, ATLAS OU SIMILAR UND 3.467 7,89 27.354,63

11 ROLO DE ESPUMA DE 15 CM, ATLAS OU SIMILAR UND 2.387 9,63 22.986,81

12 ROLO DE LÃ DE 23 CM, COM CABO OU SUPORTE, ATLAS OU SIMILAR UND 3.695 44,55 164.612,25

13 TRINCHA DUPLA CERDA, MAT. CERDA: NYLON, TAMANHO 1", ATLAS OU SIMILAR UND 2.206 12,71 28.038,26

14 TRINCHA DUPLA CERDA, MAT. CERDA: NYLON, TAMANHO 2", ATLAS OU SIMILAR UND 2.284 8,00 18.272,00

15 TRINCHA DUPLA CERDA, MAT. CERDA: NYLON, TAMANHO 1.1/2", ATLAS OU
SIMILAR UND 1.894 5,00 9.470,00

16 TRINCHA DUPLA CERDA, MAT. CERDA: NYLON, TAMANHO 2.1/2", ATLAS OU
SIMILAR UND 1.582 10,93 17.291,26

17 TRINCHA DUPLA CERDA, MAT. CERDA: NYLON, TAMANHO 3", ATLAS OU SIMILAR UND 1.894 16,00 30.304,00

18 TRINCHA DUPLA CERDA, MAT. CERDA: NYLON, TAMANHO 4", ATLAS OU SIMILAR UND 1.520 19,63 29.837,60

19 ÁGUA RAZ, GALÃO COM 5 LITROS GL 2.344 64,77 151.820,88

20
TINTA PARA PISO, NA COR VERDE, LATA 18 LITROS - O RENDIMENTO E QUALIDADE
DO PRODUTO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS: NOVACOR,
SHERWIN WILLIANS OU CORAL

LTA 76 250,58 19.044,08

21
TINTA PARA PISO, NA COR AZUL, LATA 18 LITROS - O RENDIMENTO E QUALIDADE
DO PRODUTO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS: NOVACOR,
SHERWIN WILLIANS OU CORAL

LTA 494 246,60 121.820,40

22
TINTA PARA PISO, NA COR VERMELHO, LATA 18 LITROS - O RENDIMENTO E
QUALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS:
NOVACOR, SHERWIN WILLIANS OU CORAL

LTA 46 246,73 11.349,58

23 TINTA PARA PISO, NA COR BRANCA, LATA 18 LITROS - O RENDIMENTO E LTA 210 242,57 50.939,70



QUALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS:
NOVACOR, SHERWIN WILLIANS OU CORAL

24
TINTA PARA PISO, NA COR AMARELA, LATA 18 LITROS - O RENDIMENTO E
QUALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS:
NOVACOR, SHERWIN WILLIANS OU CORAL

LTA 309 282,51 87.295,59

25

TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR VERDE FOLHA, TIPO ACABAMENTO: BRILHANTE,
UNID. FORNEC. GALÃO DE 3,6 LITROS, PREMIUM - O RENDIMENTO E QUALIDADE
DO PRODUTO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS: SUVINIL, SHERWIN
WILLIANS OU CORAL

GL 1.819 98,64 179.426,16

26

TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR VERMELHO, TIPO ACABAMENTO: BRILHANTE,
UNID. FORNEC. GALÃO DE 3,6 LITROS, PREMIUM - O RENDIMENTO E QUALIDADE
DO PRODUTO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS: SUVINIL, SHERWIN
WILLIANS OU CORAL

GL 105 94,86 9.960,30

27 SARRAFO 0,01 X 0,06 X 6M - MADEIRA DO PRODUTO: CAMBARÁ OU EUCALIPTO MT
(LINEAR) 538 10,75 5.783,50

28 TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77
MM (12BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 1M- M² 336 59,75 20.076,00

29 TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77
MM (12BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2M- M² 5.143 67,25 345.866,75

30 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN1", E = 3,38MM,
PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) BR 230 47,15 10.844,50

31 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN2", E =
3,65MM, PESO 5,10 KG/M (NBR 5580) BR 1.997 90,98 181.687,06

32 CIMENTO PORTLAND, COMPOSIÇÃO: FÍLER, CLASSE: CP II – F – 32, UNIDADE DE
FORNECIMENTO: SACO DE 50 KG SC 1.050 33,71 35.395,50

VALOR TOTAL ESTIMADO - R$ 1.754.724,13

 

ANEXO III DO PROJETO BÁSICO – ENDEREÇO DE ENTREGA 

Fábrica Social – Unidade 2 - SCIA, Quadra 12, Conjunto 01, Lote 12 – Guará -DF

 

 
ANEXO II DO EDITAL

MODELO DE PROPOSTA

 

PROPOSTA DE PREÇO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021-SETRAB/DF

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

À SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Setor de Edi�cios de U�lidade Pública Norte – SEPN, Quadra 511, Bloco A, 3° Andar, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.758-900

 

A empresa _________________________________________________________________________ (nome da empresa), Inscrita no CNPJ sob o nº
__________________, sediada no endereço _____________________________________________________________________, telefone/fax nº
___________, e-mail: _____________________, por intermédio do seu  representante  legal Sr(a).     
___________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade nº ____________, emi�da em ________, pelo Órgão
_________ e do  CPF  nº _______________ , vem apresentar proposta de preços para a Dispensa de Licitação nº 002/2021 - SETRAB/DF, na forma que se
segue:

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MARCA/
MODELO

VALOR UNITÁRIO

EM R$
VALOR TOTAL EM R$

       
       
       
       
       



VALOR TOTAL DA PROPOSTA EM R$  

 

Valor total da proposta: R$ _____________________ (                                                            ) (em R$ e por extenso)

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS À PARTIR DA DATA MARCADA PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS.

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAIS: 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho, ou requisição, em REMESSA ÚNICA;.

 

 

DECLARAÇÕES:

 

I - Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respec�vos Anexos.

II - Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

III - Declaramos que os  materiais são comprovadamente novos e sem uso, uma vez que não serão aceitos materiais recondicionados, os quais
garan�mos a qualidade dos mesmos, e nos responsabilizamos pela subs�tuição, às nossas expensas, no todo ou em parte, acerca do objeto contratado,
em que for constatado defeito ou má qualidade resultante do transporte inadequado, quando da entrega.

IV - Declaramos que nos responsabilizamos pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da execução
do objeto da presente Dispensa de Licitação, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias, transporte/frete;
enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, sem qualquer ônus à Contratante.

V - Os produtos possuem garan�a na forma estabelecida no item 9 Termo de Referencia Anexo I do Edital.

VI - Asseguramos que os produtos a ser entregues atenderão às especificações solicitadas, aos requisitos exigidos e ainda, que estão em
conformidade com as normas ABNT / NBR  vigentes, nos casos em que se aplicam.

VII - Possuímos o compromisso e responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigências impostas pela Lei Distrital n°
4.770/2012, de acordo com alínea "h" do subitem 10.1.2 do Edital (modelo no Anexo V do edital).

VIII - Não incorremos 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, de acordo com alínea "i", subitem 10.1.2 do Edital (Modelo no Anexo VI do edital).

 

 

 

 

Brasília-DF, ____ de ____________ de ______.

 

 

RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL:

(IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA) 

 

(A proposta deverá conter: Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, números do CNPJ, banco, agência e conta
bancária)

 

 

Observações: Preencher em papel �mbrado da empresa e apresentar, caso não cadastrado no SICAF, toda a documentação necessária à par�cipação
da presente Dispensa de Licitação, tais como aquelas rela�vas à:

1. habilitação jurídica, quando for o caso;

2. qualificação técnica;

3. qualificação econômico-financeira, quando for o caso;

4. regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema de seguridade social e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS;

5. regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais;

6. regularidade trabalhista; e,

7. ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e no inciso XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

 

 

ANEXO III DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

 

A empresa______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o no ______________________,
sediada no endereço _________________, telefone/fax no______________________, e-mail: _________________, 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 par�r dos 14 (quatorze) anos.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

_____________________________

(Representante Legal)

 

 

ANEXO IV DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARAÇÃO 
Ref.: (iden�ficação da licitação)

A empresa __________________, inscrita no CNPJ n°_________, sediada __________________________ por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Iden�dade n.º ............................ e do CPF 
no ........................., DECLARA, sob as penas da Lei, que não se encontra em processo de Falência ou Concordata, e que até a presente data inexistem
fatos impedi�vos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

 
_____________________________________________ 

( Local e data) 
______________________________________________ 

(Representante legal)

 
 

 

ANEXO V DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

 

..............................................., inscrita no CNPJ nº..............................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a).........................................,
portador(a) da Carteira de Iden�dade nº............................e o CPF nº................................., DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, 
de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de PequenoPorte, ins�tuído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º,
e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações
relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

 
________________________________________________ 

Representante Legal 
ANEXO

 

ANEXO VI DO EDITAL

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 �sica ou jurídica acima iden�ficada, 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 2021.

_______________________________________________

Assinatura

 

ANEXO VII DO EDITAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

 

 Eu _____________________________________________, RG nº _______________, CPF n.º _________________ como representante devidamente
cons�tuído da empresa ___________________________________, CNPJ n.º ______________, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no
Edital de Dispensa  nº 02/2021– 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 prá�cas ecologicamente corretas realizando as seguintes
ações:

i) Descartar o material u�lizado (lâmpadas, cartuchos, recipientes de �ntas, 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
�ntas e outros, de modo a evitar a evaporação de produtos tóxicos no meio ambiente. 

ii) Des�nações dos materiais recicláveis às coopera�vas e associações dos catadores incen�vando a prá�ca da reciclagem e a proteção do meio
ambiente. 

iii) U�lizar papéis originários de áreas de reflorestamento para reprodução de documentos;  sendo que para os fins a que se des�na esta licitação,
somente será u�lizado 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 a�vidade, 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 _________ a�ngir 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 02/2021 – SUAG/GAB/SETRAB-DF.

 

Brasília, ____ de _______ de 201_. 
____________________________________________________  

representante legal do licitante

 

 

ANEXO VIII DO EDITAL

DAS PENALIDADES

 

DECRETO Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006.

Regula a aplicação de sanções administra�vas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos
Administra�vos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências.

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o ar�go 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em
vista o disposto nos ar�gos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
bem como o disposto no art. 68 da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, a centralização de compras ins�tuída nos termos da Lei
Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competências ins�tuídas pela Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de 2003, DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO I

Disposições Preliminares

Art. 1° A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não cumprimento das normas de licitação e/ou de contratos, em face
do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no
presente decreto.

Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com dispensa e inexigibilidade de licitação, nos termos do que
dispõe a legislação vigente, e ainda às licitações realizadas pelas Administrações Regionais, até o limite máximo global mensal estabelecido no art. 24,
incisos I e II, da Lei Federal n° 8.666.

SEÇÃO II

Das Espécies de Sanções Administra�vas

Art. 2° As licitantes que não cumprirem integralmente as obrigações contratuais assumidas, garan�da a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes
sanções:



I - advertência;

II – multa;

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

a) para o licitante e/ou contratado através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocado 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 o licitante e/ou
contratado será descredenciado do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta come�da;

b) para os licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei n. 8.666, de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois)
anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come�da.

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

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste ar�go poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do
interessado, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

SUBSEÇÃO I

Da Advertência

Art. 3° A advertência é o aviso por escrito, emi�do quando o licitante e/ou contratado descumprir qualquer obrigação, e será expedido:

I - pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se
tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par�cipante do Sistema de Registro de Preços;

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou par�cipante do Sistema de Registro de Preços, se o descumprimento da obrigação ocorrer na
fase de execução contratual, entendida desde a recusa em re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato.

SUBSEÇÃO II

Da Multa

Art. 4° A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado pelo 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; (Redação dada pelo Decreto 35.831, de 19/09/2014 , DODF de 22/09/2014 p. 6)

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 da contratada (Redação dada pelo
Decreto 35.831, de 19/09/2014 , DODF de 22/09/2014 p. 6)

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

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

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. (Redação dada pelo Decreto 35.831, de 19/09/2014 , DODF de 22/09/2014 p. 6)

§ 1º A multa será formalizada por simples apos�lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 1993 e será executada após regular
processo administra�vo, oferecido ao contratado a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
no�ficação, nos termos do § 3° do art. 86 da Lei nº 8.666 de 1993, observada a seguinte ordem:

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

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas ao contratado;

III - mediante procedimento administra�vo ou judicial de execução.

§ 2º Sempre que a multa ultrapassar os créditos do contratado e/ou garan�as, o seu valor será atualizado, a par�r da data da aplicação da penalidade,
pela variação do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas.

§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par�r do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução
do contrato, se dia de expediente normal na repar�ção interessada, ou no primeiro dia ú�l seguinte.

§ 4º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

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

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

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumula�vamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta come�da, consoante o previsto no
Parágrafo único do art. 2º e observado o princípio da proporcionalidade.

§ 6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver jus�ficado
interesse da unidade contratante em admi�r atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do caput deste ar�go.

§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste ar�go não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.

(Acrescentado o art. 4-a pelo decreto nº 36.974, de 11/12/15 – DODF de 14/12/15).

Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações previstas na Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010, nos
seguintes percentuais:

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

III - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido
pela Administração;

IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o que for menor, em
caso de rescisão contratual;

V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o que for menor,
pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II.

SUBSEÇÃO III

Da Suspensão

Art. 5° A suspensão é a sanção que suspende temporariamente a par�cipação do contratado em licitações e o impede de contratar com a Administração,
e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral do adjudicado e/ou contratado no Cadastro de
Fornecedores do Distrito Federal, ins�tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, com a suspensão inscrita no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi�da pela Subsecretaria de Compras e Licitações, ou pelo órgão integrante do
Sistema de Registro de Preços, a empresa permanecer inadimplente;

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, ou pregão para inclusão no Sistema de Registro de
Preços, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma
provisória, ou, em original ou cópia auten�cada, de forma defini�va;

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato,
ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

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

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

c) receber qualquer das multas previstas no ar�go anterior e não efetuar o pagamento; a reabilitação dar-se-á com o pagamento.

§ 1° São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se
tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par�cipante do Sistema de Registro de Preços;

II - o ordenador de despesas do órgão contratante e/ou par�cipante do Sistema de Registro de Preços, 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.

§ 2° A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e produzirá os seguintes efeitos:

I - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento
licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par�cipante do Sistema de
Registro de Preços, implicará na suspensão, por igual período, perante todos os órgãos/en�dades subordinados à Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de
1999, e alterações posteriores;

II - se aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou par�cipante do Sistema de Registro de Preços, na hipótese do descumprimento da
obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato, implicará na suspensão
perante o órgão sancionador.

§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem pra�cadas no âmbito dos
procedimentos derivados dos pregões.

SUBSEÇÃO IV

Da Declaração de Inidoneidade

Art. 6° A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado de Economia, à vista dos mo�vos informados pela Subsecretaria de
Compras e Licitações.

§ 1° A declaração de inidoneidade prevista neste ar�go permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo�vos que determinaram a punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo de até dois anos de sancionamento.

§ 2° 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, inciso IV, da
Lei nº 8.666, de 1993.

CAPÍTULO II

DAS DEMAIS PENALIDADES

Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios pra�carem atos
irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e
Licitações, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

I - suspensão temporária do cer�ficado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da
gravidade dos fatos; e

II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto III - aplicam-se a este ar�go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto.

Art. 8° As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis
Federais nos 8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002:

I - tenham sofrido condenação defini�va por pra�carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham pra�cado atos ilícitos, visando frustrar os obje�vos da licitação;



III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos pra�cados.

CAPÍTULO III

DO DIREITO DE DEFESA

Art. 9° É facultado ao interessado 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.

§ 1° 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.

§ 2° Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, 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; só se iniciam e vencem os prazos referidos neste ar�go em dia de expediente no
órgão ou na en�dade.

§ 3° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho
mo�vado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

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

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada;

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

§ 4° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção
providenciará a sua imediata divulgação no sí�o www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e
Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal – e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação
man�dos por órgãos ou en�dades da Administração Pública do Distrito Federal.

§ 5° Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos arts. 3º e 4º deste
decreto, as quais se formalizam por meio de simples apos�lamento, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 1993.

CAPÍTULO IV

DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

Art. 10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

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

CAPÍTULO V

DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS

Art. 11. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este Decreto, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição
das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, incluir os percentuais rela�vos a multas, e as propostas
comerciais deverão mencionar expressamente a concordância do proponente aos seus termos.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 30 de maio de 2006.

118º da República e 47º de Brasília

MARIA DE LOURDES ABADIA
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