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CONVITE N.º 001/2019 – RA - XIII 

 

 

TIPO: Menor Preço.  

REGIDO PELAS LEIS Nº 8.666/93 e alterações supervenientes, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº 

26.851/2006 e demais legislações aplicáveis. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global.  

FORMA DE EXECUÇÃO: Indireta. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00143.00001378/2019-79.  

DATA DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 16/08/2019.  

HORÁRIO DO INÍCIO: 09 horas.  

LOCAL DA REUNIÃO: Auditório Principal – Administração Regional de Santa Maria. 

 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/RA-XIII, instituída pela Ordem de Serviço n° 56, de 

07 de maio de 2019, publicada no DODF n° 87, de 10 de maio de 2019, página 30, de acordo com a Lei 

Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, Lei Distrital nº 938/95, Decreto 

Distrital n° 27.933, de 08 de maio de 2007, Decreto Distrital n° 26.851, de 30 de maio de 2006, Lei Federal 

n° 12.440 de 07 de julho de 2011, além das demais normas pertinentes, desde que não colidentes com o 

primeiro dos diplomas legais, torna público que fará realizar licitação na modalidade Convite para execução 

dos serviços especificados neste Edital e seus anexos. O respectivo edital ficará disponível na recepção da 

Administração Regional de Santa Maria, bem como poderá ser retirado no 

site http://www.santamaria.df.gov.br/. 

Outras informações poderão ser obtidas pelos telefones (61) 3392-8488. 

Não havendo expediente na data marcada para abertura da licitação, ficará a reunião adiada para o primeiro 

dia útil subsequente, no mesmo local e hora, salvo disposições em contrário. 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a 

Corrupção, no telefone 0800-6449060, nos termos do Decreto nº 34.031/2012. 

 

 

 

 

 

 

http://www.santamaria.df.gov.br/
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CAPÍTULO I - DO OBJETO 

1.1. A presente Licitação tem como objeto a contratação de empresa de Engenharia/Arquitetura 

especializada em elaboração de projetos de reforma, ampliação e modificação referente: Arquitetura, 

Estrutura Metálica, Drenagem Pluvial, Instalações Elétricas, Hidrossanitário, Sistema de Proteção 

contra Descargas Atmosféricas, Telefônica, Rede, Circuito Fechado de Televisão-CFTV, Prevenção 

de Combate a Incêndio, Pânico e Elaboração de Orçamento. Sendo projetos básico e executivo, com 

a finalidade de Reformar os Próprios que Fazem parte da Administração Regional de Santa Maria, 

conforme endereçamento:  

1) Edificação da Administração Regional de Santa Maria na QC 01, Conjunto H, Santa Maria DF;  

2) Edificação do Galpão Cultural localizado na QC 01, Conjunto H, Santa Maria DF;  

3) Edificação do Ginásio de Esportes na QC 01, Santa Maria-DF;  

4) Edificação do Galpão Cultural na QR 100, Conjunto T LT 3, Santa Maria-DF;  

5) Edificação do Galpão Cultural na QR 207, Santa Maria-DF;  

6) Edificação do Galpão Cultural na EQ 216/316, ao lado do Lote B, Santa Maria-DF;  

7) Edificação da Biblioteca na QR 204, lote 2, Santa Maria-DF;  

8) Edificação da Biblioteca na QR 315, lote A, Santa Maria-DF,  

conforme o Projeto Básico e demais anexos, os quais são partes integrantes deste instrumento 

convocatório.  

 

 

CAPÍTULO II - DOS LICITANTES 

2.1. Somente poderão apresentar propostas as empresas legalmente estabelecidas, especializadas no ramo 

e que satisfaçam as condições deste Edital e seus anexos.  

2.2. Não poderão participar da licitação:  

a) consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;  

b) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública ou suspensas do direito de licitar com o Distrito Federal;  
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c) empresas em atraso no cumprimento de obrigação assumida com o CONTRATANTE, até o seu 

efetivo cumprimento;  

d) empresa concordatária ou em processo de falência, sob o concurso de credores, em dissolução ou 

em liquidação, ou em processo de recuperação judicial ou extrajudicial.  

2.3. Não poderão participar da licitação, direta ou indiretamente, as pessoas indicadas no art. 9º da Lei 

8.666/93, bem como no Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019 e as empresas sem prévio cadastro/e ou 

demonstração expressa de interesse na Administração Regional de Santa Maria, até 24 (vinte e quatro) horas 

antes da data de abertura dos envelopes, nos termos do art. 22, §3º, da Lei nº 8.666/93. 

 

CAPÍTULO III - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

3.1. No dia, hora e local fixados no preâmbulo deste Convite, cada licitante deverá apresentar à Comissão 

de Licitação, simultaneamente, sua documentação e proposta de preços, em envelopes separados e 

fechados, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:  

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO Convite nº 001/2019 – RA – XIII 
Administração Regional de Santa Maria 

Licitante: 
CNPJ: 

 
 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS Convite nº 001/2019 – RA – XIII 
Administração Regional de Santa Maria 

Licitante: 
CNPJ: 

 

3.2. Após o Presidente da Comissão de Licitação declarar o encerramento do prazo para recebimento dos 

envelopes, nenhum outro envelope ou documento será aceito.  

3.3. Recebidos os envelopes “Documentação” e “Proposta de Preços” e iniciada sua abertura, não serão 

permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final do processo licitatório.  

3.4. Após a fase de habilitação, não cabe desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 

 

CAPÍTULO IV - DA DOCUMENTAÇÃO 

4. O envelope nº 01, relativo à documentação, deverá conter, em plena validade, os seguintes documentos:  
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4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA.  

4.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;  

4.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores;  

4.1.3. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício;  

4.1.4. 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 atividade assim o exigir.  

4.1.5. Procuração, pública ou particular, passada pelo licitante, assinada por quem de direito, 

outorgando ao seu representante poderes para tomar as decisões que julgar necessárias, durante a 

licitação, sendo necessário o reconhecimento de firma no caso de procuração particular, juntamente 

com a comprovação da condição do outorgante. 

4.1.6. A falta da procuração não inabilita o licitante, mas seu representante fica impedido de se 

manifestar no certame, em nome do representado, até a obtenção desse documento. 

4.1.3.7 - Comprovação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, será por meio 

de declaração da Junta Comercial, ou declaração de faturamento ou declaração de beneficiaria do 

tratamento jurídico diferenciado de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 

3º da lei complementar 123/2006 – Estatuto da Microempresa. 

4.2. REGULARIDADE FISCAL.  

4.2.1. Prova de regularidade perante a Receita Federal e Secretaria da Fazenda do DF, em plena 

validade. Para as licitantes domiciliadas fora do Distrito Federal, além das certidões já mencionadas, 

deve ser apresentada também prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal de seu 

domicílio ou sede, somente para os tributos relativos à atividade licitada;  

4.2.2. Certificado de regularidade do FGTS, expedido pela CEF;  

4.2.3. Prova de regularidade para com a Previdência Social, expedida pelo INSS;  

4.2.4. - Prova de inscrição no CNPJ; 

4.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), negativa ou positiva com efeito de 

negativa, perante a Justiça do Trabalho; e 

4.2.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
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apresente alguma restrição, sendo assegurado prazo de dois (2) dias úteis prorrogáveis por igual 

período, para regularização dos itens exigidos, no caso de ser declarada vencedora, nos termos dos 

artigos 42 e 43 da lei complementar nº 123/2006. 

4.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.  

4.3.1. Prova de inscrição ou registro da empresa e dos seus Responsáveis Técnicos junto ao 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) da localidade da sede da 

licitante. No caso de a licitante vencedora possuir CREA de outra localidade, deverá apresentar visto 

do CREA-DF, previamente à contratação; 

4.3.2. ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA ou certidão(ões), devidamente registrado(s) no 

CREA que comprove(m) a execução, para órgão ou entidade da administração pública direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, de 

elaboração de projetos de reforma, ampliação e modificação referente: Arquitetura, Estrutura 

Metálica, Drenagem Pluvial, Instalações Elétricas, Hidrossanitário, Sistema de Proteção contra 

Descargas Atmosféricas, Telefônica, Rede, Circuito Fechado de Televisão-CFTV, Prevenção 

de Combate a Incêndio, Pânico e Elaboração de Orçamento, similares às descritas no Projeto 

Básico. Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnica ou da(s) 

certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: data de início e término das 

obras/serviços; local de execução; nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; nome do(s) 

responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; 

especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados;  

4.3.3. comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data da abertura dos 

procedimentos licitatórios, profissional(is) de nível superior, com capacitação técnica para execução 

dos serviços, devidamente reconhecido(s) pelo CREA, detentores de ATESTADO(S) DE 

CAPACIDADE TÉCNICA ou certidão(ões) citados no item anterior, profissionais esses que deverão 

ser os Responsáveis Técnicos do serviço.  

4.3.4. A comprovação do vínculo do profissional detentor do acervo técnico com a licitante deverá ser 

feita da seguinte forma:  

a) Sócio - cópia autenticada do contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no 

órgão competente;  

b) Diretor - cópia autenticada do contrato social, em se tratando de firma individual, ou limitada 

ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade 

anônima;  
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c) Empregado - cópia autenticada da ficha ou livro de registro de empregado registrada na 

DRT, ou ainda, cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social.  

d) Autônomo prestador de serviço - cópia autenticada do contrato de prestação de serviços 

compatíveis com o objeto desta licitação;  

Parágrafo único - Os documentos exigidos nos itens de “a” a “d” poderão ser substituídos por 

Certidão de Registro do CREA no qual conste a qualificação do profissional detentor do acervo 

técnico. 

4.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

4.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordada expedida pelo distribuidor da sede da licitante, 

datada dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expressa na própria 

certidão; 

4.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

provisórios, podendo ser atualizados por intermédio do INPC ou índice que venha a substituí-lo, 

quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação da proposta. A licitante que ainda 

não encerrou o seu primeiro exercício social, por ter sido constituída há menos de um ano, deverá 

apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial, o Balanço de Abertura de sua empresa 

(conforme disposto no Artigo 31, Inciso I, da Lei n o 8.666/93 e Decisões no 6.458/2005 e n o 

6.459/2005 do Tribunal de Contas do Distrito Federal). A comprovação da boa situação da empresa 

será verificada por meio dos índices contábeis abaixo e será inabilitada a licitante que não comprová-

los para o último exercício. 

4.4.2.1. ILC: Índice de Liquidez Corrente, com valor igual ou superior a 1,00 (um vírgula zero 

zero); 

4.4.2.2. ILG: Índice de Liquidez Geral, com valor igual ou superior a 1,00 (um vírgula zero 

zero); 

4.4.2.3. SG: Solvência Geral com valor igual ou superior a 1,00 (um vírgula zero zero) 

Fórmulas de cálculo:  
ILC = AC/PC  

ILG = (AC + ARLP)/ (PC + P-ÑC) SG = AT / (PC + P-ÑC)  
 
Siglas:  
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AC = Ativo Circulante  
PC = Passivo Circulante  
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo  
P-ÑC = Passivo não Circulante  
AT = Ativo Total 

4.4.3. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um), em qualquer dos 

índices referidos acima, deverão comprovar o capital ou patrimônio líquido igual ou superior a 10% 

(dez por cento) do valor estimado para a contratação por item. 

4.5. OUTROS DOCUMENTOS  

4.5.1. O licitante deve prestar as seguintes declarações:  

a) Declaração de visita ao local dos serviços objeto deste Convite, emitida pelo próprio licitante 

(Anexo IV);  

b) declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação (Anexo V);  

c) declaração de que não tem em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menor de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, nos termos do art. 27, V, da Lei 8.666/93, em cumprimento ao art. 7º, inciso 

XXXIII, da Constituição de 1988 (Anexo VII).  

d) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno porte (caso seja) (Anexo VIII) 

e) Declaração de Responsabilidade Técnica Operacional (Anexo VI); 

f) Declaração de Parentesco (Anexo IX). 

4.6. Empresas convidadas deverão apresentar todos os documentos exigidos para habilitação, 

independentemente da apresentação do CRC.  

4.7. A não apresentação dos documentos solicitados neste Capítulo será motivo de inabilitação do licitante, 

impedindo-o de participar da fase subsequente desta licitação.  

4.8. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada por 

cartório competente ou por servidor da Administração, publicação em órgão da imprensa oficial, ou pela 

Internet, nos casos em que o órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar sua consulta. 
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CAPÍTULO V - DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

5.1. A proposta de preços, apresentada em 02 (duas) vias, deverá:  

a) ser impressa, em duas vias, sem emenda ou rasura, datada e assinada;  

b) apresentar especificação clara e detalhada dos serviços, observadas as especificações indicadas no 

Projeto Básico (Anexo I);  

c) conter a discriminação dos serviços a serem executados, conforme modelo da Planilha Orçamentária 

(Anexo II), contendo a especificação dos serviços, unidades, quantidades, preços unitários e preços 

totais;  

d) conter a explicitação detalhada da composição do B.D.I. (Bonificação de Despesas Indiretas), nos 

termos da tabela do Anexo II;  

e) apresentar Cronograma Físico-Financeiro Provisório, detalhando o prazo para execução dos serviços 

e as etapas componentes (Anexo II) 

f) conter prazo de execução dos serviços não superior a 60 (sessenta) dias corridos a partir do início da 

execução, conforme disposto no item 10.1 do Anexo I;  

g) consignar prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 

apresentação, para fins de convocação para contratação;  

5.2. Se a proposta for omissa quanto aos prazos estabelecidos nas alíneas “f” e “g” deste Capítulo, os prazos 

ali mencionados serão considerados como se nela constassem, não sendo, portanto, motivo de 

desclassificação do licitante.  

5.3. A cotação apresentada e levada em conta, para efeito de julgamento, será de exclusiva e total 

responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.  

5.4. O preço cotado deve incluir todos os tributos, taxas, encargos sociais, seguros e quaisquer outras 

despesas que incidam sobre o objeto desta licitação.  

5.5. É obrigatória a assinatura da Proposta de Preços, do Cronograma Físico-Financeiro e das Planilhas 

Orçamentárias pelo representante legal da empresa e pelo responsável técnico a cujo cargo ficará a 

execução da obra. 

 

CAPÍTULO VI - DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

6.1. Abertos os envelopes “Documentação”, a Comissão de Licitação poderá apreciar os documentos de 

cada licitante, individualmente, podendo na mesma reunião divulgar o nome das firmas habilitadas e das 
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inabilitadas, devendo às últimas serem devolvidos os envelopes “Proposta de Preços” devidamente 

fechados, quando não tenha havido recurso ou após sua denegação.  

6.2. A Comissão de Licitação, após a abertura dos envelopes relativos à documentação de habilitação, 

poderá encerrar a reunião a fim de que tenha melhores condições de análise, permanecendo os envelopes 

de proposta de preços, não abertos, já rubricados, em seu poder até a data e horário fixado para nova 

reunião.  

6.3. O não comparecimento de quaisquer dos participantes à nova reunião marcada não impedirá sua 

realização.  

6.4. Será julgado habilitado o proponente que apresentar todos os documentos e atender às condições 

previstas no Capítulo IV, sendo inabilitado aquele que não atendê-las. A inabilitação do licitante importa 

preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.  

6.5. Levando-se em conta a atividade específica do licitante e o interesse do CONTRATANTE, é facultado à 

Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Convite, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

de informação que deveria constar originariamente das propostas. 

 

CAPÍTULO VII - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. Trata-se de licitação enquadrada no art. 45, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 (MENOR PREÇO).  

7.2. Será considerado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as exigências deste 

Convite e que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL para execução dos serviços. 

7.3. Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas neste Convite, inclusive financiamentos 

subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes, nem se 

admitirá proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero.  

7.4. No caso de discordância entre o preço unitário e o preço total de cada item, prevalecerá o primeiro. 

Ocorrendo discordância entre o valor em algarismo e o valor por extenso, prevalecerá este último.  

7.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas será efetuado sorteio em ato público, para o qual todos 

os licitantes envolvidos serão convocados. 

 

CAPÍTULO VIII - DA DESCLASSIFICAÇÃO 
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8.1. Serão desclassificadas, com base nos artigos 43, inciso IV, 44, §2º e 3º, e 48, incisos I e II, da Lei nº 

8.666/93, as propostas que:  

a) apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Convite não tenha estabelecido limites mínimos;  

b) apresentarem preços unitários ou preço global superiores aos valores orçados pela Administração;  

c) apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis, nos termos do § 1º do art. 48 da Lei nº 8.666/93; 

e  

d) não atenderem às exigências contidas neste ato convocatório. 

 

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 

9.1. Observado o disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/93, o licitante poderá apresentar recurso à autoridade 

competente, por intermédio da Comissão de Licitação, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da intimação 

do ato ou da lavratura da ata, nos casos enumerados no citado dispositivo legal.  

9.2. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 2 

(dois) dias úteis.  

9.3. Os recursos deverão ser apresentados por escrito (datilografados ou impressos), devidamente 

fundamentados, assinados por representante legal do licitante e protocolizado na Comissão Permanente de 

Licitação da Administração Regional de Santa Maria. 

9.4. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

CAPÍTULO X - DAS PENALIDADES 

10.1. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, nos termos 

fixados no Decreto Distrital 26.851/2006 e alterações posteriores (Anexo XI).  

10.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as sanções previstas na Lei 8.666/93 e no Decreto Distrital 26.851/2006.  

10.3. As multas tratadas nesse Capítulo serão descontadas da garantia, do pagamento eventualmente devido 

pelo CONTRATANTE, ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela CONTRATADA 

mediante depósito em conta corrente do CONTRATANTE, ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
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CAPÍTULO XI - DO PAGAMENTO 

11.1. Ocorrendo o adimplemento da obrigação contratual ou de sua parcela, de acordo com o Cronograma 

Físico-Financeiro aprovado, a CONTRATADA entregará a Nota Fiscal que, após a devida atestação e regular 

liquidação, será objeto de pagamento a ser processado no prazo de até 30 dias.  

11.2. As faturas com valores superiores a R$ 5.000,00 (um mil reais) deverão ser liquidadas mediante Ordem 

Bancária creditada em conta corrente no Banco de Brasília S/A - BRB, conforme estabelece o Decreto nº 

32.767 de 17/02/2011, nos demais casos, a liquidação das faturas se dará por meio de Ordem Bancária 

creditada em conta corrente indicada pela CONTRATADA.  

11.3. Por ocasião do pagamento, a contratada deverá apresentar prova de regularidade relativa à Seguridade 

Social (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), para com a Secretaria da Receita 

Federal e para com a Fazenda do Distrito Federal, em plena validade.  

11.4. O pagamento da primeira nota fiscal ou fatura ficará condicionado à apresentação da seguinte 

documentação, além daquela prevista no item 11.3:  

a) licenciamento da obra, se for o caso;  

b) matrícula da obra ou serviço no INSS, se for o caso;  

c) relação de empregados – RE;  

d) guias de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e tributários;  

e) A.R.T (Anotação do Responsável Técnico) – CREA/DF da obra ou serviço.  

11.5. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

a mesma ficará pendente e o pagamento será sustado até que a CONTRATADA providencie as medidas 

saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para o CONTRATANTE.  

11.6. Caso não seja cumprido o prazo estipulado no item 11.1, ressalvadas as hipóteses previstas nos itens 

11.3, 11.4, 11.5 e 11.8, o Contratante pagará à Contratada atualização financeira de acordo com a variação 

do INPC, proporcionalmente aos dias de atraso.  

11.7. O mesmo índice será utilizado para cálculo de descontos, no caso de eventuais antecipações de 

pagamentos.  

11.8. A liberação da última fatura somente será efetuada após o recebimento definitivo da obra e/ou serviço, 

a apresentação da guia de quitação das taxas de energia elétrica e água, se for o caso, e a comprovação de 

regularidade fiscal da empresa junto a SEF/DF e relativa aos encargos sociais. 
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CAPÍTULO XII – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

12. 1. O valor do objeto desta licitação é fixo e irreajustável. 

 

CAPÍTULO XIII – DO CONTRATO 

13.1. O Contrato obedecerá ao disposto neste Convite e às normas contidas no Capítulo III da Lei nº 8.666/93, 

e deverá ser assinado pela firma vencedora no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 

convocação, podendo este prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte 

interessada, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração.  

13.2. Quando o licitante vencedor não assinar o Termo de Contrato no prazo e condições estabelecidos no 

subitem anterior, a Administração poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para assiná-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto 

aos preços, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no Capítulo X deste Convite e 

no art. 81 da Lei nº 8.666/93.  

13.3. O Contrato a ser assinado subordina-se à minuta contida no Anexo X.  

13.4. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto do Convite. 

 

CAPÍTULO XIV – DA GARANTIA 

14.1. A garantia do contrato corresponderá a 5% (cinco por cento) do seu valor e poderá ser prestada sob as 

seguintes modalidades:  

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 

da Fazenda;  

b) seguro-garantia;  

c) fiança bancária.  

14.2. A garantia a que se refere o item anterior deverá ser efetivamente prestada no prazo de até 5 (cinco) 

dias corridos da convocação do licitante, sob pena de ser declarada a inexecução total da obrigação 

assumida, com a aplicação das penalidades previstas no Capítulo X deste instrumento. 
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CAPÍTULO XV - DA EXECUÇÃO/VIGÊNCIA DO CONTRATO 

15.1. A vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da sua assinatura.  

15.2. O prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias e o início dos trabalhos deverá ocorrer 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de 

Serviço, observando o horário disponibilizado para sua realização.  

15.3. O extrato do contrato será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal às expensas do 

CONTRATANTE. 

 

CAPÍTULO XVI - DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por executor do contrato, especialmente 

designado pelo CONTRATANTE, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que 

for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, além das atribuições contidas nas Normas 

de Execução Orçamentária e Financeira.  

16.2. O licitante vencedor deverá manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de 

vigência do contrato, para representá-lo sempre que for necessário. 

 

CAPÍTULO XVII - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

17.1. O objeto da licitação será recebido por servidor designado pela Administração da seguinte forma:  

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias a 

partir do encaminhamento da última fatura;  

b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo 

máximo de 90 dias de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93 e o Enunciado nº 11 da Súmula de 

Jurisprudência do TCDF.  

17.2. O CONTRATANTE só aceitará os serviços que estiverem de acordo com as especificações técnicas, 

normas da ABNT e dos fabricantes dos materiais porventura utilizados. Caberá ao contratado todo o ônus 

decorrente da rejeição, incluindo prazos e despesas. 
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CAPÍTULO XVIII – DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e 

da Empresa de Pequeno Porte) 

18.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição (art. 43).  

18.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43 § 1º).  

18.3. A não-regularização da documentação, no prazo supracitado, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação (art. 43 § 2º).  

18.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte (art. 44).  

18.4.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada (art. 44 §§ 1º, 2º ).  

18.4.2. Na hipótese da ocorrência de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 

bem classificada será convocada para apresentar nova proposta. Esta disposição somente se 

aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte (art. 45 § 3º).  

18.5. A comprovação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será por meio da apresentação 

do Registro de Empresas Mercantis ou do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, original ou cópia 

autenticada. (art. 3º). 

 

CAPÍTULO XIX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. São partes integrantes deste Edital o Anexo I (projeto básico), Anexo II (Proposta de Preço, Planilha 

Orçamentária, Planilha de BDI), Anexo III (Cronograma Físico-Financeiro), Anexo IV (Declaração de Vistoria), 
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Anexo V (Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos) e Anexo VI (Declaração de Responsabilidade 

Técnica), Anexo VII (declaração de que não tem em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

nos termos do art. 27, V, da Lei 8.666/93, em cumprimento ao art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição de 1988), 

Anexo VIII (Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte), Anexo IX (Declaração de 

Parentesco), Anexo X( Minuta Contratual) e Anexo XI (Decreto Distrital 26.851/06 e posteriores alterações).  

19.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de revogar ou anular este Convite, na forma do artigo 49 da Lei 

nº 8.666/93.  

19.3. Independentemente de declaração expressa, a simples participação nesta Licitação implica a aceitação 

das condições estipuladas no presente Convite e submissão total às normas nele contidas.  

19.4. Se no dia fixado no preâmbulo não houver expediente, esta Licitação será realizada no primeiro dia 

subseqüente de funcionamento que lhe seguir. 

19.5. Nos termos do artigo 41, §1º, da Lei nº 8.666/93, qualquer cidadão poderá impugnar o Edital, 

protocolando o pedido no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, antes da data fixada para a abertura 

dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 

(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da Lei nº 8.666/93.   

19.6. Quaisquer dúvidas de ordem técnica ou eventuais divergências ocorridas nesta carta convite poderão 

ser esclarecidas na sede da RA - XIII situada na QC 1, Conjunto H, Santa Maria – Brasília/DF, telefone 61 

3392-8488.  

19.7. Nos termos do § 3º do artigo 7º, da Lei nº 8.666/93, fica vedado a inclusão, no objeto da licitação, 

de obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos 

casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da 

legislação específica. 

 

Brasília-DF, 07 de agosto de 2019. 

Rabibe Mendes Sabino 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Administração Regional de Santa Maria 
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Anexo I 

Carta Convite nº 01/2019 

Projeto Básico/Termo de Referência 

 

1. OBJETO 
 

1.1. A presente Licitação tem como objeto a contratação de empresa de Engenharia/Arquitetura 

especializada em elaboração de projetos de reforma, ampliação e modificação referente: Arquitetura, 

Estrutura Metálica, Drenagem Pluvial, Instalações Elétricas, Hidrossanitário, Sistema de Proteção 

contra Descargas Atmosféricas, Telefônica, Rede, Circuito Fechado de Televisão-CFTV, Prevenção 

de Combate a Incêndio, Pânico e Elaboração de Orçamento. Sendo projetos básico e executivo, com 

a finalidade de Reformar os Próprios que Fazem parte da Administração Regional de Santa Maria, 

conforme endereçamento:  

1) Edificação da Administração Regional de Santa Maria na QC 01, Conjunto H, Santa Maria DF;  

2) Edificação do Galpão Cultural localizado na QC 01, Conjunto H, Santa Maria DF;  

3) Edificação do Ginásio de Esportes na QC 01, Santa Maria-DF;  

4) Edificação do Galpão Cultural na QR 100, Conjunto T LT 3, Santa Maria-DF;  

5) Edificação do Galpão Cultural na QR 207, Santa Maria-DF;  

6) Edificação do Galpão Cultural na EQ 216/316, ao lado do Lote B, Santa Maria-DF;  

7) Edificação da Biblioteca na QR 204, lote 2, Santa Maria-DF;  

8) Edificação da Biblioteca na QR 315, lote A, Santa Maria-DF,  

conforme o Projeto Básico e demais anexos, os quais são partes integrantes deste instrumento convocatório. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 
2.1. A atual condição das edificações existentes sob responsabilidade da Administração Regional de Santa 

Maria encontra- se em circunstâncias críticas, tendo em vista a idade das edificações que possuem mais de 

20 anos e a falta de manutenção adequada. Considerando a idade de funcionamento, foi observado que as 

Patologia das edificações apresentam resultados que levantam o alerta quanto a necessidade de reforma, 
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por exemplo, trincas, fiações expostas, ausência de equipamentos para combate a incêndio e pânico, dentre 

outros problemas que estarão expostos discriminadamente para cada edificação. Ao analisar o aumento da 

necessidade de espaço para o bom uso da população e o melhor desempenho das atividades laborais pelos 

Servidores desta RA-XIII, constatou-se que é necessário Reformar, Ampliar e Modificar as edificações.  

2.2. Outro ponto que dever ser ressaltado é a infiltração que acontece pelo telhado das edificações nos 

períodos chuvosos, fato que em seu acontecimento paralisa atendimentos e o acesso público as edificações.  

2.3. Com a simples inspeção visual da estrutura é possível detectar a existência de mecanismos de 

deterioração atantes, como o caso de vazamentos, junto com processos avançados de corrosão, por 

consequência comprometendo a área resistente de aço dos perfis formadores da estrutura e podendo, em 

casos extremos, acarretar o colapso. 

2.4. As instalações Elétricas e Hidrossanitárias estão em situações precárias, levando ao risco eminente de 

Incêndio, pois o material usado já não atende mais ao que os equipamentos de hoje exigem, fazendo com 

que a capacidade de funcionamento de alguns aparelhos seja comprometida. Todas as edificações precisam 

de Projetos para Sistema de Combate a Incêndio e Pânico, Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas. 

2.5. Diante do exposto adverte-se a necessidade em caráter de urgência. 

 

 

3. SERVIÇOS 

 

Iten
s 

Código Descrição Uni Qtd 
Valor 
unit 

(R$) 

Valor Total (R$) 

1. PROJETO DE ARQUITETURA R$: 27.385,96 

1.1 
SINAPI 

90769 

Arquiteto de Obras Pleno 
com encargos 
complementares, (02 
meses). 

h 320 75,43 24.137,60 

1.2 
SINAPI 

90775 

Desenhista projetista com 
encargos complementares. h 160 19,71 3.153,60 

 
1.3 

 
CAU/DF 

Anotação de 
Responsabilidade Técnica 
– ART. 

 
Und 

 
1 

 
94,76 

 
94,76 

2. PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA R$: 16.552,94 
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2.1 SINAP

I 

9077

8 

Engenheiro Civil de Obra 
Pleno com encargos 
complementares, (01 mês). 

 
h 

 
160 

 
   82,38 

 
 
        13.180,80 

2.2 
SINAPI 

90775 

Desenhista projetista com 

encargos complementares.  
h 160 19,71 3.153,60 

 
2.3 

 
CREA/DF 

Anotação de 

Responsabilidade 

Técnica – ART. 

 
Uni 

 
1,00 

 
218,54 

 
218,54 

3. PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e SPDA 
R$: 30.968,94 

 
3.1 SINAP

I 

9167

7 

Engenheiro Eletricista 

com encargos 

complementares,  

(02 meses). 

 
h 

 
320 

 
86,24 

 
27.596,80 

 
3.2 

SINAPI 

90775 

Desenhista projetista com 

encargos complementares.  
h 160 19,71 3.153,60 

 
3.2 

 
CREA/DF 

Anotação de 

Responsabilidade 

Técnica – 

ART. 

 
Uni 

 
1,00 

 
218,54 

 
218,54 

4. PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 16.552,94 

 
4.1 SINAP

I 

9077

8 

Engenheiro Civil de Obra 
Pleno com encargos 
complementares, (01 mês). 

 
h 

 
160 

 
   82,38 

 
 
        13.180,80 

4.2 
SINAPI 

90775 

Desenhista projetista com 

encargos complementares.  
h 160 19,71 3.153,60 

 
4.3 

 
CREA/DF 

Anotação de 

Responsabilidade 

Técnica – 

ART. 

 
Uni 

 
1,00 

 
218,54 

 
218,54 

5. PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL R$ 16.552,94 
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5.1 SINAP

I 

9077

8 

Engenheiro Civil de Obra 
Pleno com encargos 
complementares, (01 mês). 

 
h 

 
160 

 
   82,38 

 
 
        13.180,80 

5.2 
SINAPI 

90775 

Desenhista projetista com 

encargos complementares.  
h 160 19,71 3.153,60 

 
5.3 

 
CREA/DF 

Anotação de 

Responsabilidade 

Técnica – 

ART. 

 
Uni 

 
1,00 

 
218,54 

 
218,54 

6. PROJETO DE INSTALAÇÕES TELEFONIA, REDE E CFTV R$ 29.733,74 

 
6.1 SINAP

I 

9077

8 

Engenheiro Civil de Obra 
Pleno com encargos 
complementares, (02 
meses). 

 
h 

 
320 

 
   82,38 

 
 
        26.361,60 

6.2 
SINAPI 

90775 

Desenhista projetista com 

encargos complementares.  
h 160 19,71 3.153,60 

6.3  
CREA/DF 

Anotação de 

Responsabilidade 

Técnica – 

ART. 

 
Uni 

 
1,00 

 
218,54 

 
218,54 

7. PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 29.733,74 

 
7.1 SINAP

I 

9077

8 

Engenheiro Civil de Obra 
Pleno com encargos 
complementares, (02 
meses). 

 
h 

 
320 

 
   82,38 

 
 
        26.361,60 

7.2 
SINAPI 

90775 

Desenhista projetista com 

encargos complementares.  
h 160 19,71 3.153,60 

 
7.3 

 
CREA/DF 

Anotação de 

Responsabilidade 

Técnica – 

ART. 

 
Uni 

 
1,00 

 
218,54 

 
218,54 

8. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ANALÍTICO E SINTÉTICO R$ 37.328,94 
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8.1 SINAP

I 

9077

8 

Engenheiro Civil de Obra 
Pleno com encargos 
complementares, (02 
meses). 

 
h 

 
320 

 
   82,38 

 
 
        26.361,60 

8.2 
SINAPI 

88255 

Auxiliar Técnico de 
Engenharia com encargos 
complementares. 

h 320,0
0 

33,59 10.748,80 

 
8.3 

 
CREA/DF 

Anotação de 

Responsabilidade 

Técnica – ART. 

 
Uni 

 
1,00 

 
218,54 

 
218,54 

TOTAL R$ 204.810,14 

BDI 25% R$ 51.202,53 

TOTAL COM BDI R$ 256.012,67 

 

 

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 

4.1 Os serviços a serem entregues compõem-se de estudos preliminares, projetos básicos e executivos de 

engenharia e arquitetura, laudos técnicos, especificações de materiais e serviços, memoriais de cálculos 

estruturais, quantitativos, orçamento analítico e sintético (composições unitárias, curva ABC, cronograma de 

execução da obra, encargos, cálculos de BDI) referente aos seguintes endereços:  

 

Área das Edificações 

EDIFICAÇÃO ÁREA(m²) 

Administração Regional de Santa 
Maria na QC 01, Conjunto H, Santa 
Maria DF 

1.300 

Galpão Cultural localizado na QC 01, 

Conjunto H, Santa Maria DF;  

340,43  

Ginásio de Esportes na QC 01, Santa 

Maria-DF; 

1.362,78 

Galpão Cultural na QR 100, Conjunto 

T LT 3, Santa Maria-DF;  

175,07 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES 

ADMINISTRAÇÃO DE SANTA MARIA RA XIII 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Galpão Cultural na QR 207, Santa 

Maria-DF; 

332,67 

Galpão Cultural na EQ 216/316, ao 

lado do Lote B, Santa Maria-DF; 

570 

Biblioteca na QR 204, lote 2, Santa 

Maria-DF; 

165,20 

Biblioteca na QR 315, lote A, Santa 

Maria-DF; 

458,46 

 

 

4.2 Para a elaboração dos projetos deverá haver a total observância das Leis dos Decretos, das 

Portarias, das Normas (federais, estaduais, municipais, distritais e ambientais), dos 

Regulamentos, das Resoluções, das Instruções Normativas e das demais normas, direta e 

indiretamente aplicáveis ao objeto contratado. 

4.2.1 Estudos Iniciais: 

 

a.1 Vistoria dos Terrenos; 

 

a.2 Levantamento de dados para definição do projeto a ser elaborado com Área 

Técnica da Administração Regional de Santa Maria. 

 

4.3 PROJETO DE ARQUITETURA: 

4.3.1 Todos os desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar as normas 

técnicas pertinentes, em especial as seguintes: 

 NBR 6492 – Representação de projetos de arquitetura 

 NBR 13531 – Elaboração de projetos de edificações – Atividades técnicas 
 

 NBR 13532 – Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura 
 

 NBR 10068 – Folha de desenho – Layout e dimensões 
 

 NBR 10582 – Apresentação da folha para desenho técnico 
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 4.3.2 Projeto Básico: 

a.1 Deverá apresentar a definição da estrutura e dos sistemas complementares; 

a.2 Devem estar definidos todos os componentes do projeto arquitetônico; 

a.3 Deverá conter as informações mínimas necessárias que permitam a elaboração de um 

orçamento detalhado de custos; 

a.4 Deverá estar acompanhado e compatibilizado, no mínimo, com os projetos 

complementares de: Estrutura Metálica, Drenagem Pluvial, Instalações Elétricas, 

Hidrossanitário, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, Telefônica, Rede, 

Circuito Fechado de Televisão-CFTV, Prevenção de Combate a Incêndio e Pânico. 

a.5 Deverá conter: Planta de Situação, Planta do pavimento, Planta de cobertura, Plantas de 

layout, Cortes transversais e longitudinais (mínimo 4) e Fachadas; 

a.6 Deverá ser consolidado claramente todos os ambientes, suas articulações e demais 

elementos das edificações, seus componentes construtivos e materiais de construção; 

a.7 Deverá conter as definições necessárias à orçamentação da obra e dos prazos de 

execução e estar acompanhado compatibilizado com os projetos complementares das 

atividades técnicas necessárias e suficientes à licitação dos serviços de obra 

correspondentes, conforme preconiza a NBR 13531/1995; 

a.8 Deverá conter as informações necessárias e suficientes ao atendimento das exigências 

legais para os procedimentos de análise e de aprovação do Projeto Legal e da construção, 

incluindo os órgãos públicos e as companhias concessionárias de serviços públicos 

competentes; 

a.9 Todos os detalhes de cada edificação e seus espaços, discriminados em plantas, 

cortes e fachadas, com indicação dos materiais de construção, acabamentos, 

dimensões e acessibilidade a serem definidos em reuniões posteriores com a área 

técnica da Região Administrativa de Santa Maria; 

a.10 Locação das edificações e seus acessos; 

 

a.11 Demonstrativo de compatibilidade com os projetos complementares; 
 

a.12 Planta de Situação: Deverá conter a localização das edificações e demonstrar sua 

relação com o entorno, orientação norte-sul etc; 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES 

ADMINISTRAÇÃO DE SANTA MARIA RA XIII 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

a.13 Planta das Edificações: Eixos de referência de acordo com as cotas; Identificação dos 

ambientes, cotas de nível, reforma, indicação dos componentes, instalações, equipamentos,  

pisos, revestimentos, paisagismo, impermeabilização, tipos de materiais, juntas de dilatação; 

tipo de telha, estrutura de sustentação, forro, inclinações, beirais, calhas; estrutura: tipo e pré-

dimensionamento; cotas parciais, totais e de peitoril; calhas, rufos, reservatórios inferior, caso 

o corte contemple; 

a.14 Planta de cobertura: Eixos de referência; Tipo e dimensões da telha; Inclinação; 

Dimensões, tipo e posição da estrutura de sustentação; Arremates; Dimensões, tipo de 

material e posição de calhas, rufos e contra rufos, lajes, e marquises: caimento e 

impermeabilização; Dimensões, tipo de material e posição dos reservatórios de água; 

Posicionamento e dimensões dos condutores, buzinotes e tubos de queda; Indicação e 

dimensão do reservatório incorporado a cobertura, se forem o caso; 

a.15 Plantas de fachada: Nível de referência; Revestimentos externos, indicação dos 

tipos/cores; Cotas totais, impermeabilização. 

4.3.3 Projeto Executivo: 

 

a.1 Deverá conter todas as informações necessárias para o perfeito entendimento do projeto 

e execução da obra; 

a.2 Deverá ser desenvolvido considerando-se as observações feitas pela CONTRATANTE 

quando da análise do Projeto Básico e em reuniões posteriores com a área técnica da Região 

Administrativa de Santa Maria; 

a.3 Deverá trazer informações técnicas detalhadas e definitivas relativas à cobertura 

(ambientes internos e externos) e a todos os elementos da construção, seus componentes 

construtivos e materiais de construção; 

a.4 Deverão estar acompanhados e compatibilizados com todos os projetos 

complementares, orçamento detalhado e definitivo de custos, caderno de encargos e todos 

os demais produtos vinculados ao contrato; 

a.5 O conjunto de desenhos e produtos gráficos apresentados deverá conter, entre outros: 

a planta geral de implantação e locação, as plantas baixa do local, a planta da cobertura, os 

cortes longitudinais e transversais, as fachadas frontais, posteriores e laterais; os cortes e 

fachadas ampliados; os detalhes (plantas, cortes e fachadas) de elementos das coberturas 

e  de seus componentes construtivos como forros, calhas, revestimentos e seus encontros, 
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proteções etc; Deverão compor o projeto executivo de arquitetura, no mínimo, todos os 

produtos gráficos listados a seguir: Planta de Situação, Planta Baixa, Planta de cobertura, 

Plantas de Layout, Cortes transversais e longitudinais (mínimo 4), Fachadas, Detalhes 

construtivos (todos os necessários para correta compreensão do projeto e execução da 

obra); 

a.6 Todos os desenhos deverão ser feitos seguindo-se os itens constantes nas normas 

ABNT e neste caderno de especificações; 

a.7 Deverão ser entregues três jogos de cópias impressas em papel sulfite e três CDs/DVDs 

com os arquivos digitais correspondentes; 

a.8 Na fase de análise do Projeto Executivo, este deverá ser apresentado impresso em 

papel sulfite e em meio digital, quantas vezes for necessário, até sua aprovação final; 

a.9 Planta de Situação: Deverá conter a localização do edifício e demonstrar sua relação 

com o entorno, orientação norte-sul etc; 

a.10 Planta Baixa: Deverão constar todos os itens solicitados no Projeto Básico, 

complementados com os seguintes tópicos: Dimensionamentos de todos os elementos 

construtivos; Chamada dos detalhes e ampliações necessárias; Detalhes (encontro de 

estrutura e cobertura, forros, calhas, canaletas, receptáculos de águas pluviais e outros 

detalhes necessários ao bom entendimento do projeto); 

a.11 Planta de cobertura: Deverão constar todos os itens solicitados no Projeto Básico, 

complementados com os seguintes tópicos: Dimensionamento e especificação técnica 

detalhada de todos os elementos construtivos; Chamada dos detalhes e ampliações 

necessárias; 

a.12 Plantas de fachada: Deverão constar todos os itens solicitados no Projeto Básico, 

complementados com os seguintes tópicos: Chamada dos detalhes e ampliações 

necessárias. 

4.3.4 Memorial de Cálculo: 

 

a.1 Descrição das soluções adotadas em nível estrutural, método construtivo, cálculo de 

dimensionamento. 

 

4.3.5 Especificações Técnicas: 
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a.1 Deverá conter a data de sua realização e a descrição geral do projeto específico, de 

suas partes constitutivas e de sua inter-relação com os demais projetos específicos; 

a.2 Deverão ser descritos os serviços a serem executados, os materiais a serem 

empregados, os processos construtivos a serem adotados, além das instalações especiais 

exigidas e das obras de infraestrutura e complementares necessárias; 

a.3 A descrição geral do projeto deverá ser dividida por tipos, comentando-se as 

particularidades a serem observadas, como trecho prioritário para execução. É necessário 

relacionar todas as descrições aos desenhos (números, códigos etc.) e indicar as normas 

que embasaram na elaboração do projeto. 

4.3.6 A qualquer momento, inclusive durante o andamento da obra, a CONTRATANTE poderá 

solicitar à CONTRATADA, esclarecimentos, correções ou complementações de projeto que se 

fizerem necessários, por meio de reuniões com a área técnica da Região Administrativa de Santa 

Maria. 

 
 

4.4 PROJETOS ESTRUTURAIS (Estrutura Metálica e Fundação) 

4.4.1 Os projetos Estruturais deveram ser elaborados em conformidade com as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT pertinentes ao tema. 

4.4.2 Os projetos deverão atender todas as normas técnicas vigentes, ressaltando- se as 

seguintes: 

 NBR 6118 – 08/2014 - Projeto de Estruturas de Concreto Armado; 

 NBR 14931 – 04/2004 - Execução de Estruturas de Concreto; 

 NBR 6122 – 09/2010 - Projeto e Execução de Fundações; 

 NBR 8800 – 09/2006 - Projeto de Estruturas de Aço de Edifícios; 

 NBR 6120 – 11/1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

 NBR 6123 – 05/2013 - Forças devido ao vento em edificações; 

 NBR 8681 – 12/2015 - Ações e segurança nas estruturas; 

 NBR10067 – 05/1995 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico; 

 NBR 8036 – 06/1983 - Programação de Sondagens de simples 

reconhecimento dos solos para fundações de edifícios; 

 Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais, municipais e 

distritais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 
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 Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA. 
 
4.4.3 Projeto de Estrutura Metálica: (Básico e Executivo) 

a.1 Na análise estrutural deve ser considerada a situação e a necessidade de reforma 

e a influência de todas as ações que possam produzir efeitos significativos para a 

estrutura, levando-se em conta os possíveis estados limites últimos e de serviço. Visto 

que em algumas edificações será necessário a ampliação com nova estrutura, no qual 

será construída sem interferir na existente, é necessária à realização de nova fundação, 

em locação diversa da atual, a ser definido em reuniões posteriores com a área técnica 

da Região Administrativa de Santa Maria.  

a.2 É de responsabilidade do projetista estrutural conhecer todas as instalações e 

utilidades a serem implantadas na cobertura, que sejam condicionantes na escolha e 

dimensionamento do esquema estrutural; 

a.3 O projetista deve ainda conhecer a flexibilidade de utilização desejada no projeto 

arquitetônico, para que eventuais alterações de distribuição interna não venham a ser 

inviabilizadas por questões estruturais, conhecer as possibilidades futuras de ampliação 

de área e alteração de utilização da construção; 

a.4 O desenvolvimento do projeto estrutural e de revitalização existente deverá 

obedecer às prescrições da ABNT, devendo nesta fase contemplar: 

a.4.1 Qualidade e durabilidade dos materiais (módulo de deformação); 

a.4.2 Ações externas (vento, imperfeições globais, empuxos diferenciais, carregamentos 

especiais); 

a.4.3 Concepção espacial estrutural (compatibilidade com os demais projetos, limites dos 

elementos estruturais); 

a.4.4 Análise estrutural (deformações verticais dos elementos, deslocamentos máximos 

horizontais no topo do edifício); 

a.4.5 Avaliação dos esforços internos adicionais (efeitos globais de segunda ordem, 

variações térmicas e retração, esforços transmitidos para fundações, esforços 

hiperestáticos etc.). 

a.5 Cobertura, com plantas, cortes e fachadas, especificação do aço, especificações 

das ligações e apoios; 
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a.6 Prever sobrecarga de painéis fotovoltaicos; 

a.7 As plantas devem conter informações de desenhos de projeto completas para a 

produção de todos os elementos componentes da estrutura, incluindo materiais, locação, 

tipo e dimensão de todos os parafusos e soldas de fábrica e de campo, bem como, a 

montagem com as dimensões principais da estrutura, rotulação das peças, dimensões de 

barras, todos os detalhes para locação das bases e todas as informações necessárias à 

montagem da estrutura, além dos requerimentos de manejo e elevação das peças para 

manter a integridade estrutural delas. 

4.4.4 Memorial de Cálculo: 

a.1 Descrição das soluções adotadas em nível estrutural, método construtivo, cálculo de 

dimensionamento. 

4.4.6 Especificações Técnicas: 

 

a.1 Deverá conter a data de sua realização e a descrição geral do projeto específico, de 

suas partes constitutivas e de sua inter-relação com os demais projetos específicos. 

4.4.7 A qualquer momento, inclusive durante o andamento da obra, a CONTRATANTE poderá 

solicitar à CONTRATADA, esclarecimentos, correções ou complementações de projeto que se 

fizerem necessários, por meio de reuniões posteriores com a área técnica da Região Administrativa 

de Santa Maria. 

4.5 PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL (Básico e executivo) 

a.1 As instalações do sistema de captação, condução, reservação, tratamento, 

utilização e disposição das águas pluviais devem atender às normas federais, estaduais 

e municipais relativas ao aproveitamento das águas; 

a.2 Esse projeto deve incluir a solução de todas as drenagens que eventualmente se 

façam necessários na construção; 

a.3 As instalações do sistema de captação, condução e disposição das águas pluviais 

devem seguir a filosofia do sistema separador absoluto, ou seja, não será admitida a 

interligação ou a interseção com o sistema de esgotos; 

a.4 Deverão ser observadas as seguintes Normas e Práticas Complementares: 

 Normas, procedimentos e especificações do DNIT; 
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 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

 Normas da ABNT e do INMETRO; 

 Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais, 

municipais e distritais, inclusive normas de concessionárias de serviços 

públicos; 

 Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA. 

 

a.5 Para o projeto de reuso da água da chuva, deverão ser instaladas calhas para a 

capitação e condução da chuva, assim como ser previsto um reservatório de 

armazenamento para cada edificação. 

4.5.1 A qualquer momento, inclusive durante o andamento da obra, a CONTRATANTE poderá 

solicitar à CONTRATADA, esclarecimentos, correções ou complementações de projeto que se 

fizerem necessários, por meio de reuniões posteriores com a área técnica da Região Administrativa 

de Santa Maria. 

4.6 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA (Básico e Executivo) 

a.1 O projeto de instalações elétricas deverá obedecer às indicações do projeto 

arquitetônico, as normas e especificações da ABNT e o Manual para Fornecimento de 

Energia Elétrica, Tensão Primária ou Tensão Secundária da CEB - Companhia Energética 

de Brasília; 

a.2 Deverá ser feito um planejamento estratégico em conjunto com os demais 

integrantes da equipe técnica a fim de se reduzir ao máximo o consumo de energia 

elétrica, sem deixar de atender às demandas da cobertura e seus usuários; 

a.3 Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e 

servirão de subsídios para elaboração dos outros projetos; 

a.4 O projeto de instalações elétricas deverá obedecer às seguintes normas: 

 NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 

 NBR 5413 - Iluminância de interiores 

 NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. 

 NBR 5444 - Símbolos Elétricos 

 NBR 14039 - Instalações elétricas de média tensão 
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 Regulamentos e padrões da empresa concessionária de energia elétrica local. 

 

a.5 Para que seja elaborado o projeto de instalações elétricas, deverão ser 

considerados o projeto arquitetônico e o layout de equipamentos com a utilização de 

energia elétrica (racionamentos, aquecimentos, refrigeração etc.) contendo indicação de 

suas potências, pela CONTRATADA; 

a.6 O projetista identificará as necessidades ou exigências da instalação, considerando as 

cargas a serem atendidas, as características e dimensões da edificação, o grau de 

confiabilidade para a instalação de todos os equipamentos e materiais; 

a.7 Deverá apresentar o dimensionamento, a localização, as especificações e o 

quantitativo de material utilizado. A representação gráfica deverá incluir o desenho de 

plantas, cortes, quadro de cargas e diagramas que permitam a análise e compreensão de 

todo projeto. 

4.6.1 A qualquer momento, inclusive durante o andamento da obra, a CONTRATANTE poderá 

solicitar à CONTRATADA, esclarecimentos, correções ou complementações de projeto que se 

fizerem necessários, por meio de reuniões posteriores com a área técnica da Região Administrativa 

de Santa Maria. 

4.7 PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO 

a.1 O projeto de proteção contra incêndio e pânico deverá obedecer às indicações do projeto 

arquitetônico, normas e especificações da ABNT e ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros 

Militar do Distrito Federal (CBMDF); 

a.2 Os estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e 

servirão de subsídios para a elaboração dos outros projetos; 

a.3 O projeto de proteção contra incêndio e pânico deverá obedecer às seguintes 

normas e decretos: 

 NBR 9695 - Pó para extinção de incêndio; 

 NBR 6125 - Chuveiros automáticos para extinção de incêndio; 

 NBR 9441 - Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio; 

 NBR 14100 - Proteção contra incêndio – símbolos gráficos para projeto; 
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 NR 23 - Proteção contra incêndios; 

 NBR 11742 - Porta corta-fogo para saída de emergência; 

 NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio; 

 Decreto 5.876 de 19/03/80, que regulamenta os dispositivos da Lei 3.077, 

de 05/12/79, estabelecendo normas de segurança contra incêndio e 

pânico, levando em consideração a proteção das pessoas e dos seus bens. 

a.4 O projetista deverá estudar a proteção mais adequada para a edificação tendo em 

vista as diversas possibilidades de incêndio e as indicações das tabelas constantes do 

Decreto nº 5.876 que, em função do tipo de ocupação, altura da edificação, área 

construída e classe de risco, fornece a relação de equipamentos necessários para 

proteção contra incêndio e pânico; 

a.5 O projeto deverá apresentar um sistema de detecção, alarme e combate a incêndio, 

por meio de elementos que estarão dispostos e adequadamente interligados para que 

forneçam informações do princípio de incêndio e para que sejam capazes de extingui-los.  

a.6 A qualquer momento, inclusive durante o andamento da obra, a CONTRATANTE 

poderá solicitar à CONTRATADA, esclarecimentos, correções ou complementações de 

projeto que se fizerem necessários, por meio de reuniões posteriores com a área técnica 

da Região Administrativa de Santa Maria. 

4.8 PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 

a.1 O projeto de instalações hidrossanitária deverá obedecer às indicações do projeto 

arquitetônico, as normas e especificações da ABNT. 

a.2  Deverá seguir o manual de Instalação Predial de Água Fria que é composto por 

elementos gráficos, memoriais, desenhos e especificações técnicas que definem a 

instalação do sistema de recebimento, alimentação, reservação e distribuição de água fria 

nas edificações. As instalações prediais de água fria deverão ser projetadas de forma que 

sejam compatíveis com o projeto arquitetônico e demais projetos complementares, 

visando a máxima economia de energia, o menor desperdício e o máximo 

reaproveitamento da água.  

a.3 Deve garantir o fornecimento de água de forma contínua, em quantidade suficiente, 

com pressões e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças de 
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utilização e dos sistemas de tubulações, além de preservar rigorosamente a qualidade da 

água no sistema de abastecimento Projeto de implantação da obra no terreno em escala 

adequada, indicando áreas a serem ampliadas ou detalhadas; c) Planta baixa de cada 

pavimento (pavimento tipo, térreo, garagem, subsolo, cobertura, etc) em escala 1:50, 

contendo a indicação das tubulações quanto a comprimentos, materiais e diâmetros, com 

localização precisa dos aparelhos sanitários e ponto de consumo, indicação de conexões 

(tê, joelho, curva, etc), localização dos reservatórios, dos conjuntos motobomba, estações 

redutoras de pressão ou outros equipamentos necessários ao funcionamento do sistema 

de abastecimento de água fria. Deve ser integrada a esta prancha legenda adequada 

indicando a função de cada tubulação, isto é, se alimentação do reservatório, linha de 

recalque, linha de alimentação dos pontos de consumo, linha de extra vazão, etc, 

a.4  A qualquer momento, inclusive durante o andamento da obra, a CONTRATANTE 

poderá solicitar à CONTRATADA, esclarecimentos, correções ou complementações de 

projeto que se fizerem necessários, por meio de reuniões posteriores com a área técnica 

da Região Administrativa de Santa Maria. 

a.5 Sistema de Esgotos Sanitários Deve-se apresentar o cálculo das vazões através da 

contabilização estatística das diversas peças, simultaneidade de utilização e respectivos 

pesos, conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, cálculos 

das profundidades e declividades das tubulações, dimensionamento dos sistemas de 

ventilação das tubulações, dimensionamento de sistemas de recalque, quando 

necessários, com a definição das características dos conjuntos elevatórios, vazão e altura 

manométrica, dimensionamento dos sistemas de tratamento, quando forem necessários, 

indicando eficiências na remoção de cargas orgânicas e sua adequação às condições de 

lançamento em corpos receptores ou na infiltração no subsolo, entre os itens mais 

importantes.  

4.9 PROJETO DE INSTALAÇÕES DE TELEFONIA, REDE E CFTV 
 

a.1 O projeto de instalações de Telefonia, Rede e CFTV deverão obedecer às 

indicações do projeto arquitetônico, as normas NBR- 14565 e especificações da ABNT. 

a.2 Entende-se por rede interna estruturada aquela que é projetada de modo a prover 

uma infraestrutura que permita evolução e flexibilidade para serviços de 

telecomunicações, sejam de voz, dados, imagens sonorização, controle de iluminação, 

sensores de fumaça, controle de acesso, sistema de segurança, controles ambientais (ar-
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condicionado e ventilação) e outros. 2 NBR 14565:2000 Considerando-se a quantidade e 

a complexidade destes sistemas, é imprescindível a implementação de um sistema que 

satisfaça às necessidades iniciais e futuras em telecomunicações e que garanta a 

possibilidade de reconfiguração ou mudanças imediatas, sem a necessidade de obras 

civis adicionais. 

a.3 A qualquer momento, inclusive durante o andamento da obra, a CONTRATANTE 

poderá solicitar à CONTRATADA, esclarecimentos, correções ou complementações de 

projeto que se fizerem necessários, por meio de reuniões posteriores com a área técnica 

da Região Administrativa de Santa Maria. 

 

5. ORÇAMENTO  

a.1  A elaboração dos orçamentos deverá obedecer às orientações estabelecidas 

pelo Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para 

elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e 

executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências, a NBR 

12721:1998 Orçamento; 

a.2   Para cada projeto/serviço, a CONTRATADA elaborará uma planilha de orçamento 

contendo obrigatoriamente, além da informação do percentual máximo admitido para 

bonificações e despesas indiretas (BDI); 

a.3 Os custos unitários deverão estar compatíveis com os valores de referência 

indicados pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

(SINAPI); 

a.4 Em situações excepcionais, ou quando não houver valor de referência no SINAPI, 

mediante justificativa, serão adotados valores de referência obtidos a partir de outras 

fontes ou metodologias. Nesses casos, as fichas de composição de custos unitários 

deverão ser anexadas à planilha de orçamento, com indicação dos procedimentos 

adotados; 

a.5 Deverão ser fornecidos arquivos, com todas as memórias e composições de custos, 

em formato “XLS", compatível com o Microsoft Excel; 
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a.6 A CONTRATADA deverá compatibilizar as diversas áreas técnicas envolvidas no 

projeto: Estrutura Metálica, Drenagem Pluvial, Instalações Elétricas, Hidrossanitário, 

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, Telefônica, Rede, Circuito Fechado 

de Televisão-CFTV, Prevenção de Combate a Incêndio e Pânico. 

a.7 O Caderno de Especificações Técnicas e as planilhas de orçamentos deverão 

seguir as estruturas previstas nas normas da ABNT; 

a.8 Na conclusão, deverão ser entregues três jogos de cópias impressas em papel 

sulfite e três CDs/DVDs com os arquivos digitais correspondentes, conforme: 

a.8.1 Na gravação das mídias digitais, somente os arquivos finais deverão 

estar presentes, excluindo-se arquivos de backup, temporários ou auxiliares que 

não forem necessários; 

a.8.2 Os desenhos (plantas, cortes etc.) no formato digital deverão conter 

todas as pranchas em extensão dwg compatíveis com o AutoCAD 2012; 

a.8.3 Os textos e planilhas impressos deverão ser apresentados no formato A4; 

a.8.4 Os arquivos digitais desses deverão ser compatíveis com os 

softwares do Microsoft Office (Word e Excel) em sua versão 2003; 

a.8.5 Tanto os produtos gráficos quanto os textuais deverão conter o nome 

da empresa, a assinatura do profissional responsável, a menção de seu título 

profissional e o número de seu respectivo registro no CREA/CAU; 

a.8.6 Tanto os produtos gráficos quanto os textuais deverão ser entregues 

em seu formato original (".doc", ".xls", ".dwg", ".rvt") e em formato ".pdf". 

5.1 Para efeito de compatibilidade dos projetos, não serão aceitos, em qualquer etapa, arquivos 

com cotas editadas (forçadas), ou seja, o desenho deve apresentar a proporção real e exata. 

5.2 Todos os elementos abaixo discriminados deverão ser desenhados obrigatoriamente com 

suas dimensões e posições, não sendo permitida a utilização de símbolos para representa-los, a 

não ser que estejam previstos em norma válida específica: 

a. Estrutura: todos os elementos (posições e dimensões exatas); 

b. Instalações elétricas; 
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c. Instalações hidrossanitárias 

d. Quadros; 

e. Luminárias e tomadas; 

f. Quadros e caixas de passagem; 

g. Reservatórios; 

h. Instalações de ar-condicionado: 

i. Tubulações; 

j. Dutos e isolamentos; 

k. Difusores; 

l. Equipamentos gerais. 

 

5.3 A CONTRATADA deverá executar o detalhamento de todos os elementos do empreendimento 

incorporando os aspectos de produção necessários dependendo do sistema construtivo de modo 

a gerar um conjunto de referências suficientes para a perfeita caracterização das obras/serviços a 

serem executados, bem como a avaliação dos custos, métodos construtivos e prazos de execução. 

 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1 A empresa contratada será responsável por quaisquer danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado. 

6.2   A empresa contratada deverá levar imediatamente ao conhecimento da Administração 

qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução do objeto para adoção de 

medidas cabíveis, bem como comunicar, por escrito e de forma detalhada. 

6.3 Fornecer todos os documentos pertinentes à execução do objeto solicitado pela 

CONTRATANTE ou seus fiscais. 

6.4 Fornecer todo material e equipamentos necessários para execução do objeto. 

6.5 Instruir seus empregados a manter sigilo a respeito das informações e outros assuntos ligados 

a documentos da Região Administrativa de Santa Maria, que porventura cheguem ao seu 

conhecimento durante a execução dos serviços. 

6.6 Proceder à substituição de qualquer defeito ocorrido no objeto por outro em perfeito estado, 

sem ônus adicional para a Região Administrativa de Santa Maria. 

6.7 A contratada assumirá total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações relacionadas 

a seguir: 
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a. Analisar, juntamente com a CONTRATANTE, todos os serviços adequando-

os as possíveis necessidades de alterações decorrentes dos projetos específicos 

a seu cargo; 

b. Aceitar e concordar que os serviços, objetos dos documentos contratuais, 

deverão ser concluídos em todos os seus detalhes, ainda que cada item 

necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado ou detalhado 

neste caderno de Especificações Técnicas; 

c. Não se prevalecer de qualquer erro involuntário ou omissão existente para 

eximir-se de suas responsabilidades; 

d. Elaborar, acompanhar e registrar o projeto legal junto ao CREA/CAU. 

e. Assumir a responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou 

irregularidades nos projetos, incumbindo-se de proceder à imediata e pertinente 

retificação; 

f. Apresentar as Anotações/Registros de Responsabilidade Técnica 

(ARTs/RRTs) de todos os profissionais envolvidos nos projetos; 

g. Apresentar, sempre que exigida pela CONTRATANTE, prova de quitação de 

todos os tributos, impostos, taxas e quaisquer encargos incidentes direta ou 

indiretamente sobre a prestação dos serviços contratados; 

h. Coordenar a conceituação e a caracterização, de forma clara, de todos os 

elementos do projeto, com as definições de projeto necessárias a todos os 

agentes nele envolvidos, resultando em Projetos (Básico e Executivo) sem 

problemas de integridade. Isto é, um projeto com todas as interferências entre os 

diversos projetos específicos resolvidos e com todas as suas interfaces bem 

definidas, de modo a subsidiar a avaliação de custos, métodos construtivos, 

prazos de execução e visando à minimização dos problemas de execução da 

obra; 

i. Coordenar todos os projetos, devendo entregá-los devidamente assinados e 

com plena observância das normas e das legislações específicas. 

j. Os projetos serão considerados concluídos somente após sua integral 

aprovação por parte da CONTRATANTE. 
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l. Promover reuniões periódicas de andamento do projeto com a presença de 

especialistas envolvidos nos projetos específicos em execução e de 

representantes da CONTRATANTE. 

m. Analisar os comentários ou recomendações aos projetos, apresentados pela 

CONTRATANTE, e em caso de não atendimento apresentar fundamentação 

técnica. 

 

6.8 A CONTRATADA será responsável pela observância das Leis, dos Decretos, das Portarias, 

das Normas (federais, estaduais, municipais, distritais), dos Regulamentos, das Resoluções, das 

Instruções Normativas e das demais normas aprovadas no âmbito da CONTRATANTE, direta 

e/ou indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas, 

independente de citação: 

a. Códigos, lei de uso e ocupação do solo, leis, decretos, portarias e normas 

federais, estaduais, distritais e municipais, inclusive normas de concessionárias 

de serviços públicos, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outros; 

b. Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e regulamentadas pelo INMETRO; 

c. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; 

d. Outras normas aplicáveis ao objeto do contrato; 

e. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA / CONFEA / CAU; 

f. Manual de Obras Públicas – Edificações (Decreto nº 92.100/85 - Estabelece 

as condições básicas para a construção, conservação e demolição de edifícios 

públicos a cargo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços 

Gerais - SISG, e dá outras providências); 

g. Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013- Estabelece regras e critérios para 

elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, 

contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras 

providências; 

h. Instruções do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil - SINAPI; 
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i. Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

7.1 Disponibilizar todas as informações necessárias para execução correta do objeto. 

 
7.2 Fiscalizar o cumprimento das obrigações através do servidor designado pela Coordenação de 

Obras, Licenciamento e Manutenção da Região Administrativa de Santa Maria. 

7.3 Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre irregularidades observadas no 

objeto. 

7.4 Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com as normas orçamentárias e financeiras do 

GDF em vigor. 

7.5 A existência da fiscalização da RA-XIII não exime a responsabilidade da contratada por 

qualquer vício ou defeito na prestação dos serviços. 

7.6 Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente 

identificados, as suas dependências para execução dos serviços contratados. 

7.7 Prestar todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos 

da empresa contratada. 

 

8. VALOR ESTIMADO 

8.1 O valor estimado da contratação é de R$ 256.012,67 (duzentos e cinquenta e seis mil e 

doze reais e sessenta e sete centavos). A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA será por MENOR 

VALOR GLOBAL, já incluso taxas, impostos, administração, custos indiretos e demais encargos, 

todos a serem detalhados conforme dispuser o Edital. 

8.2 O valor estimado para execução do objeto, foi obtido pelas tabelas SINAPI referente Maio 

de 2019, CREA/DF de 2019/CAU. 

 

9. FORMA DE PAGAMENTO 

9.1 O pagamento da CONTRATADA será efetuado após a conformidade dos serviços solicitados, 

conforme cronograma físico financeiro, Anexo III. 

9.2 O pagamento será feito de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e 
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Contábil do Distrito Federal, mediante apresentação da fatura ou Nota Fiscal, acompanhada dos 

documentos de regularidade fiscal e social da empresa. 

 
 

10. CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 

10.1 O prazo total para realização dos serviços é de até 60 (sessenta) dias após assinatura do 

contrato, conforme cronograma, Anexo III. 

10.2 A vigência do contrato será de 120 (Cento e vinte) dias. 

10.3 O prazo de entrega poderá ser prorrogado, desde que devidamente justificados os motivos 

e aceitos pela Administração, nos termos do Art. 57, § 1º e seus incisos da Lei Nº 8.666/1993. 

10.4 Para os fins previstos neste item a CONTRATADA deverá protocolar o seu pedido 

devidamente justificado antes do vencimento do prazo inicialmente estabelecido. 

10.5 A Administração terá um prazo máximo de 03 (três) dias úteis para conceder ou não à 

prorrogação, motivadamente. 

 

11. RECEBIMENTO E LOCAL DA ENTREGA 

11.1 A CONTRATADA terá um prazo de 60 (sessenta) dias, para a entrega total do objeto. 

11.2 A Administração Regional de Santa Maria receberá o objeto acima especificado, 

provisoriamente pela Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção – COLOM, no prazo 

máximo de 15 (quinze dias), a partir do recebimento da última fatura, nos termos do item 17.1 “a” 

do Edital. 

11.3 Definitivamente, pelo fiscal do contrato, em até 90 (trinta) dias do recebimento provisório, 

após comprovação de adequação do objeto aos termos contratuais, nos termos do item 17.1 “b” 

do Edital. 

11.4 Sanções pela Inexecução parcial ou total do Contrato: o descumprimento da entrega dos 

bens conforme este TR implicará nas penalidades ligadas à legislação licitatória, em especial, a 

Lei 8666/93 e correlatas, conforme Anexo XI. 

 

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

12.1 A Capacidade Operativa da Empresa: a Licitante deverá comprovar que tenha executado 
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serviços com características compatíveis com o objeto desta licitação, através: 

a) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA/CAU 

de qualquer unidade da federação de seus Responsáveis Técnicos, na forma da 

legislação vigente sendo no mínimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto para 

acompanhamento dos projetos. 

b) Se a empresa CONTRATADA, for de outra praça, no ato da CONTRATAÇÃO 

deverá apresentar a Certidão expedida pelo CREA do estado de origem, 

devidamente visada de acordo com o Art. 69 da Lei 5.194, de 24/12/66 e 

Resolução nº265, de 15/12/79 do CONFEA. 

12.3 A empresa deve comprovar que seu(s) Responsável(is) Técnico(s) tenha(m) executado 

serviço(s) com características compatíveis com o objeto licitado, essa comprovação deverá ser 

feita através do(s) seguinte(s) requisito(s): 

a) Certidão(ões) com seu(s) respectivo(s) atestado(s), com indicação da(s) ART(s) 

do(s) contrato(s), fornecido por pessoa(s) jurídica de direito público ou privado 

com o acervo exigido, onde conste necessariamente a execução dos serviços 

relacionados: 

 Elaboração de Projeto Arquitetônico – 4.704,61 m²; 

 

 Elaboração de Projeto de Estrutura Metálica – 4.704,61 m²; 

 Elaboração de Projeto de Fundação – 4.704,61m²; 
 

 Elaboração de Projeto de Drenagem Pluvial – 4.704,61 m²; 

 Elaboração de Projeto de Instalações Elétricas e SPDA – 4.704,61 m²; 

 

 Elaboração de Projeto de combate a Incêndio – 4.704,61 m²; 
 

 Elaboração de Projeto Hidrossanitário - 4.704,61 m²; 
 

 Elaboração de Projeto Telefônico, Rede e CFTV - 4.704,61 m²; 
 

 Elaboração de Orçamento – 4.704,61 m². 
 

 

12.4 Apresentar Declaração de Responsabilidade Técnica, conforme Modelo Anexo VI, na qual 

deverá constar a qualificação do(s) Responsável(is) Técnico(s) indicado(s) para execução do(s) 

serviço(s) e deverá ser assinada por todo(s) o(s) indicado(s) e, por fim, pelo representante legal 
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da empresa. 

12.5 O(s) profissional(is) indicado(s) na Declaração de Responsabilidade Técnica devera(ão) 

ser o(s) mesmo(s) que assinara(ão) a(s) ART’(s). 

12.6 Caso no momento da execução dos serviços o profissional indicado pela Declaração de 

Responsabilidade Técnica precise ser substituído, a empresa contratada deverá indicar outro 

profissional de capacidade técnica similar ou superior à capacidade do profissional substituído, 

comprovada para a RA-XIII por meio de outra Certidão de Acervo Técnico, devidamente aceita 

pela área técnica da RA-XIII. 

12.7 Comprovação para o(s) profissional(is) que trata o item anterior deverá ser entregue na 

Comissão de Licitação por ocasião da convocação para assinatura do contrato, sob a pena de 

desclassificação. 

Nota: É vedada a indicação de um mesmo engenheiro como responsável técnico por mais 

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

 

13. GARANTIA DE SERVIÇOS 

13.1 A CONTRATADA se submete a responsabilidade de entregar um relatório contendo uma 

análise dos serviços prestados bem como as não conformidades encontradas no processo e as 

ações corretivas executadas. 

13.2 O presente relatório deverá conter também todas as recomendações que julgar cabíveis 

com relação à manutenção. 

13.3 É responsabilidade da empresa CONTRATADA, corrigir qualquer eventual problema 

relacionado à execução do objeto, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE. 

13.4 A qualquer momento, inclusive durante o andamento da obra, a CONTRATANTE poderá 

solicitar à CONTRATADA, esclarecimentos, correções ou complementações de projeto que se 

fizerem necessários. 

 

14. FISCALIZAÇÃO 

14.1.  A RA-XIII designará um empregado para acompanhar a execução do objeto e atestar as 

notas para a realização do pagamento, o qual será responsável por: 
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a. Solicitar à empresa contratada a substituição de qualquer serviço fornecido que 

esteja em desacordo com o especificado ou insatisfatório; 

b. Acompanhar e atestar o recebimento definitivo do objeto adquirido. 
 
 

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

15.1 Todos os elementos deste Termo de Referência e seus anexos deverão ser 

minuciosamente estudados pela CONTRATADA, por ocasião da execução dos seus serviços, 

devendo esta informar à Fiscalização sobre qualquer incoerência, falha ou omissão que 

eventualmente haja constatado. 

 
15.2 Para o recebimento do objeto a contratada deverá solicitar por escrito ao setor de 

engenharia, informando a conclusão dos serviços. 

15.3 A contratante terá 10 (dez) dias para responder a solicitação. Caso os serviços não esteja 

concluso o contratante terá mais 10 (dez) dias para informa se aceita ou não recebimento dos 

serviços. 

15.4 Caso sejam necessárias alterações de itens constantes deste Termo de Referência, estas 

deverão ser precedidas do entendimento e aceitação das partes. 

15.5 Na execução dos objetos contratados, deverá ser observado o que estabelecem os 

documentos abaixo, assim como toda legislação distrital e federal pertinente e independente de 

citação: 

 

a. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas); 
 

b. Normas regulamentadoras do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego); 
 

c. Instruções e resoluções das entidades de classe, dentre elas o sistema 
CREA/CONFEA; 
 

d. Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato. 
 
 

Santa Maria/DF, 19 de Junho de 2019. 

 
Eng. Paulo Almeida  

Coordenador - COLOM 
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Anexo II 

Carta Convite nº 01/2019 

Modelo de Proposta de Preço 

 

CARTA CONVITE nº 01/2019 – Comissão Permanente de Licitação – Administração Regional de 

Santa Maria. 

Objeto: Contratação de empresa de Engenharia/Arquitetura especializada em elaboração de projetos de 

reforma, ampliação e modificação referente: Arquitetura, Estrutura Metálica, Drenagem Pluvial, Instalações 

Elétricas, Hidrossanitário, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, Telefônica, Rede, Circuito 

Fechado de Televisão-CFTV, Prevenção de Combate a Incêndio, Pânico e Elaboração de Orçamento. 

Sendo projetos básico e executivo, com a finalidade de Reformar os Próprios que Fazem parte da 

Administração Regional de Santa Maria, conforme endereçamento:  

 
1) Edificação da Administração Regional de Santa Maria na QC 01, Conjunto H, Santa Maria DF;  
2) Edificação do Galpão Cultural localizado na QC 01, Conjunto H, Santa Maria DF;  
3) Edificação do Ginásio de Esportes na QC 01, Santa Maria-DF;  
4) Edificação do Galpão Cultural na QR 100, Conjunto T LT 3, Santa Maria-DF;  
5) Edificação do Galpão Cultural na QR 207, Santa Maria-DF;  
6) Edificação do Galpão Cultural na EQ 216/316, ao lado do Lote B, Santa Maria-DF;  
7) Edificação da Biblioteca na QR 204, lote 2, Santa Maria-DF;  
8) Edificação da Biblioteca na QR 315, lote A, Santa Maria-DF 

 

À Administração Regional de Santa Maria,  

Prezados Senhores,  

Após, analisarmos minuciosamente toda a documentação da licitação supra referida e tomarmos 

conhecimento de todas as suas condições e obrigações, propomos executar, sob nossa integral 

responsabilidade o objeto epigrafado, em atendimento às especificações indicadas no Anexo I – Termo de 

Referência e seus anexos, pelo preço de:  

Preço Total da Proposta R$ __________ (______Por extenso______) 

Validade da Proposta: A validade desta proposta será de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data 

de abertura do Pregão, de conformidade com o que estabelece o Parágrafo 4º do Artigo 27 do Decreto 

5.450/05, combinado com os Artigo 110 e com o Parágrafo 3º do Artigo 64 da Lei nº 8.666/93;  

Cidade / Estado, _____ de _____________________ de 2019 

 
Nome/Assinatura do Responsável pela Empresa 

CNPJ empresarial 
Cargo – Telefone – E-mail 
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PLANILHA DETALHADA A SER ENTREGUE JUNTO COM A PROPOSTA 

Itens Código Descrição Uni. Qtd. 
Valor 
unit 

(R$) 

Valor Total (R$) 

1. PROJETO DE ARQUITETURA  

1.1 
SINAPI 

90769 

Arquiteto de Obras Pleno 
com encargos 
complementares, (02 
meses). 

h 320   

1.2 
SINAPI 

90775 

Desenhista projetista com 
encargos complementares. h 160   

 
1.3 

 
CAU/DF 

Anotação de 
Responsabilidade Técnica – 
ART. 

 
Und 

 
1 

  

2. PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA  

 
2.1 SINAPI 

90778 

Engenheiro Civil de Obra 
Pleno com encargos 
complementares, (01 mês). 

 
h 

 
160 

  

2.2 
SINAPI 

90775 

Desenhista projetista com 

encargos complementares.  
h 160   

 
2.3 

 
CREA/DF 

Anotação de 

Responsabilidade Técnica 

– ART. 

 
Uni 

 
1,00 

  

3. PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e SPDA 
 

 
3.1 SINAPI 

91677 

Engenheiro Eletricista 

com encargos 

complementares,  

(02 meses). 

 
h 

 
320 

 
 

 

 
3.2 

SINAPI 

90775 

Desenhista projetista com 

encargos complementares.  
h 160   

 
3.2 

 
CREA/DF 

Anotação de 

Responsabilidade Técnica 

– 

ART. 

 
Uni 

 
1,00 

  

4. PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
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4.1 SINAPI 

90778 

Engenheiro Civil de Obra 
Pleno com encargos 
complementares, (01 mês). 

 
h 

 
160 

  

4.2 
SINAPI 

90775 

Desenhista projetista com 

encargos complementares.  
h 160   

 
4.3 

 
CREA/DF 

Anotação de 

Responsabilidade Técnica 

– 

ART. 

 
Uni 

 
1,00 

  

5. PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL  

 
5.1 SINAPI 

90778 

Engenheiro Civil de Obra 
Pleno com encargos 
complementares, (01 mês). 

 
h 

 
160 

  

5.2 
SINAPI 

90775 

Desenhista projetista com 

encargos complementares.  
h 160   

 
5.3 

 
CREA/DF 

Anotação de 

Responsabilidade Técnica 

– 

ART. 

 
Uni 

 
1,00 

  

6. PROJETO DE INSTALAÇÕES TELEFONIA, REDE E CFTV  

 
6.1 SINAPI 

90778 

Engenheiro Civil de Obra 
Pleno com encargos 
complementares, (02 
meses). 

 
h 

 
320 

  

6.2 
SINAPI 

90775 

Desenhista projetista com 

encargos complementares.  
h 160   

6.3  
CREA/DF 

Anotação de 

Responsabilidade Técnica 

– 

ART. 

 
Uni 

 
1,00 

  

7. PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO  

 
7.1 SINAPI 

90778 

Engenheiro Civil de Obra 
Pleno com encargos 
complementares, (02 
meses). 

 
h 

 
320 

  

7.2 
SINAPI 

90775 

Desenhista projetista com 

encargos complementares.  
h 160   
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7.3 
 

CREA/DF 

Anotação de 

Responsabilidade Técnica 

– 

ART. 

 
Uni 

 
1,00 

  

8. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ANALÍTICO E SINTÉTICO  

 
8.1 SINAPI 

90778 

Engenheiro Civil de Obra 
Pleno com encargos 
complementares, (02 
meses). 

 
h 

 
320 

  

8.2 
SINAPI 

88255 

Auxiliar Técnico de 
Engenharia com encargos 
complementares. 

h 320,
00 

  

 
8.3 

 
CREA/DF 

Anotação de 

Responsabilidade Técnica 

– ART. 

 
Uni 

 
1,00 

  

TOTAL R$  

BDI MÁXIMO 25% 

(DETALHADO  ABAIXO) 

R$  

TOTAL COM BDI R$  

 

 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI – A SER ENTREGUE JUNTO COM A PROPOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 

ITEM DESCRIÇÃO PERCENTUAL 

1 GARANTIA  

2 RISCO E IMPREVISTOS  

3 DESPESAS FINANCEIRAS  

4 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  

5 SEGUROS  

6 LUCRO  

IMPOSTOS CONSIDERADOS 

1 ISS  

2 PIS  

3 CONFINS  

TOTAL  

BDI ADOTADO %  
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Anexo III 

Carta Convite nº 01/2019 

Detalhamento do Cronograma Físico/Financeiro 

 

 

 
Serviços Prazos 

Projeto de Arquitetura 15 15    15 
        

15 
  

Estrutura Metálica 
 

15 15 30 
  

Projeto de Drenagem Pluvial 
 15 15 

30 
  

Projeto de Instalações Elétrica e SPDA  
 15 15 

30  
 

Projeto Instalações Hidrossanitário 
 15 15 

30  
 

Projeto de Instalações Elétricas e SPDA  15 15 
30   

Projeto de Telefonia, Rede e CFTV 
 15 15 

30  
 

Projeto de Combate a Incêndio 
 15 15 

30  
 

Elaboração do Orçamento Analítico e Sintético 
  30 

30   
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Anexo IV 

Carta Convite nº 01/2019 

Modelo de Declaração de Vistoria 

 

 

A empresa                                                                                      , inscrita no CNPJ sob o nº 

___________________________                       , estabelecida no(a)                                                 ,na cidade 

de                               , estado                                          , neste ato representada pelo seu representante 

legal,                                                                                    , inscrito no CPF (ou CRA) sob o nº                            , 

declara que tomou pleno conhecimento dos endereços onde os serviços serão realizados, bem como de 

todas as particularidades e peculiaridades que cada posto, não podendo alegar no futuro desconhecimento 

do aqui tratado, para quaisquer fins e efeitos. 

Por ser verdade, firmo a presente, 

  

Brasília,         de                               de  2019 

  

Assinatura e carimbo (representante legal) 

  

Observação: Emitir em papel que identifique a licitante. 
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Anexo V 

Carta Convite nº 01/2019 

Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos 

 

 

 

Declaramos, em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas na Carta-Convite nº 01/2019, a 

inexistência de fato superveniente impeditivo da nossa habilitação. 

  

Brasília, _____ de            _______de 2019. 

  

Assinatura e carimbo (representante legal) 

  

Observação: Emitir em papel que identifique a licitante. 
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Anexo VI 

Carta Convite nº 01/2019 

Modelo de Responsabilidade Técnica 

 
 

À Administração Regional de Santa Maria – RA-XIII 

Ref.: Contratação de empresa de Engenharia/Arquitetura especializada em elaboração de projetos de 

reforma referente: Arquitetura, Estrutura Metálica, Drenagem Pluvial, Instalações Elétricas, 

Hidrossanitário, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, Telefônica, Rede, Circuito 

Fechado de Televisão-CFTV, Prevenção de Combate a Incêndio, Pânico e Elaboração de Orçamento, 

com a finalidade de Reformar os Próprios que Fazem parte da Administração Regional de Santa Maria 

 

Assunto: Declaração de Responsabilidade Técnica  

Prezados Senhores, 

Declaramos à RA-XIII e em atendimento ao disposto neste TR e seus anexos, para efeito da 

licitação em epígrafe, que indicamos para ser (em) Responsável (eis) Técnico(s): 

 
Engenheiro(s): 

Nome: 

CREA n.º 

Especialidade: 

Data de registro 

Assinatura do RT: 

 

Declaramos outros sim, que todos os profissionais acima relacionados pertencem ao nosso quadro 

técnico, com relacionamento na empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes, e que nenhum 

deles é Responsável Técnico de outra empresa, em outra região, sem autorização do CREA. 

Brasília, _____ de            _______de 2019. 

 
 
 

Nome e Assinatura do responsável técnico indicado.  
Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa. 

Cargo - nome da empresa licitante 
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Notas: 

1- O detentor do Acervo Técnico deverá, obrigatoriamente, ser um dos Responsáveis 

Técnicos indicados acima; 

 

2- Os Responsáveis Técnicos indicados acima deverão assinar esta declaração; 

 

3- O Engenheiro indicado deverá demonstrar, quando do início dos serviços, sua 

aptidão e experiência no desempenho de suas funções. Caso não atenda a estas 

exigências (a critério da RA-XIII) deverá ser substituído. 
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Anexo VII 

Carta Convite nº 01/2019 

Modelo de Declaração para fins de Cumprimento do Disposto na Lei nº 

9.854/99 

 

 

A empresa                                                                                      , inscrita no CNPJ sob o nº 

___________________________                       , estabelecida no(a)                                                 ,na 

cidade de                               , Estado                                          , neste ato representada pelo seu 

representante legal,                                                                                    , inscrito no CPF (ou CRA) sob o 

nº                            , DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido 

pela Lei nº 9.854/99, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, 

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

de dezesseis anos. 

  

(   ) A empresa não emprega nenhum menor 

(   ) A empresa emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

  

  

Brasília,                        de                                               de 2019. 

 

 

Assinatura e carimbo (representante legal) 

   

Observação: Emitir em papel que identifique a licitante. 
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Anexo VIII 

Carta Convite nº 01/2019 

Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

 

 

 

A empresa                                                                                      , inscrita no CNPJ sob o nº 

___________________________                       , estabelecida no(a)                                                 ,na 

cidade de                               , Estado                                          , neste ato representada pelo seu 

representante legal,                                                                                    , inscrito no CPF (ou CRA) sob o 

nº                            , DECLARA para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais 

para a qualificação como microempresa ou de empresa de pequeno porte, conforme lei complementar 

nº123 de 14/12/2006, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 

49 da referida lei, e que não se enquadra nas situações relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma lei. 

  

Brasília, __ de     _______  de 2019. 

 

Assinatura e carimbo (representante legal) 

 

   

Observação: Emitir em papel que identifique a licitante. 
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Anexo IX 

Carta Convite nº 01/2019 

Modelo de Declaração de Parentesco 

 

Eu,                                                                                                                        , (nome completo do 

representante da empresa), CI/RG nº         , CPF nº                                            , referente à 

empresa                                                                                        , (nome da empresa), em cumprimento ao 

contido no Decreto Distrital nº 32.751/2011, alterado pelo Decreto Distrital nº 37.843/2016 e Decreto Distrital 

nº 39.873/2019  

DECLARO que: (    ) NÃO (    ) SIM 

Possuo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até 

o segundo grau, inclusive, na Administração Pública do Poder Executivo do Distrito Federal, ocupando cargo 

em comissão ou função de confiança, com tratado temporariamente, contratado para estágio e/ou prestando 

serviços terceirizados. 

 

(Relacione-os abaixo). 

  

Nome:                                                                                                                                                                

                                                                       Parentesco*:                                                                                                     

Órgão:                                                                                                                                                               

                                                                         Cargo/Função:                                                                          

                                                                                                                                                                                                              

  

Declaro para os fins a aqui registrado que as informações são verdadeiras, sob pena de responder por crime 

de Falsidade Ideológica, nos termos do Art. 299, do Código Penal. 

 

Brasília, __ de     _______  de 2019. 

Assinatura e carimbo (representante legal) 
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Observação: Considera-se parentes para os fins legais: pai/mãe, padrasto/madrasta, filhos, irmãos, 

tios, sobrinhos, avós, netos, bisavós, bisnetos do servidor e de seu cônjuge/companheiro, bem como 

nas relações homo afetivas. 
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Anexo X 

Carta Convite nº 01/2019 

Minuta de Contrato 

 

Contrato de Execução de Serviços de Obra/Engenharia nº           /_       , nos termos do Padrão nº 09/2002. 

Processo nº 00143-00001378/2019-79 

 

Cláusula Primeira – Das Partes 

O Distrito Federal, por meio da Administração Regional de Santa Maria – RA-XIII representado 

por_________________, na qualidade de Administrador Regional, com delegação de competência prevista 

nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e no Regimento Interno, 

doravante denominada Contratada, CNPJ nº: 16.597.211/0001-93, com sede na QC 01, Conjunto H, Santa 

Maria/DF, representada por                           , na qualidade de           _______. 

  

Cláusula Segunda – Do Procedimento 

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Convite nº 01/2019 fls. da Proposta de fls.      e da Lei 

nº 8.666 21.06.93. 

  

Cláusula Terceira – Do Objeto 

Contratação de empresa de Engenharia/Arquitetura especializada em elaboração de projetos de reforma, 

ampliação e modificação referente: Arquitetura, Estrutura Metálica, Drenagem Pluvial, Instalações Elétricas, 

Hidrossanitário, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, Telefônica, Rede, Circuito Fechado 

de Televisão-CFTV, Prevenção de Combate a Incêndio, Pânico e Elaboração de Orçamento. Sendo projetos 

básico e executivo, com a finalidade de Reformar os Próprios que Fazem parte da Administração Regional 

de Santa Maria, conforme endereçamento:  

 
1) Edificação da Administração Regional de Santa Maria na QC 01, Conjunto H, Santa Maria DF;  
2) Edificação do Galpão Cultural localizado na QC 01, Conjunto H, Santa Maria DF;  
3) Edificação do Ginásio de Esportes na QC 01, Santa Maria-DF;  
4) Edificação do Galpão Cultural na QR 100, Conjunto T LT 3, Santa Maria-DF;  
5) Edificação do Galpão Cultural na QR 207, Santa Maria-DF;  
6) Edificação do Galpão Cultural na EQ 216/316, ao lado do Lote B, Santa Maria-DF;  
7) Edificação da Biblioteca na QR 204, lote 2, Santa Maria-DF;  
8) Edificação da Biblioteca na QR 315, lote A, Santa Maria-DF 
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Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução 

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global, segundo o 

disposto nos arts. 6º e 10 da Lei nº 8.666/93. 

  

Cláusula Quinta – Do Valor 

O valor total do Contrato é de (___), devendo a importância de (     ) ser atendida à conta de dotações 

orçamentárias consignadas no orçamento  corrente  –  Lei Orçamentária nº 6.060, de 27/12/2017, enquanto 

a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) 

seguinte(s). 

  

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

I – Unidade Orçamentária: 09115 

II – Programa de Trabalho: 15.451.6210.1110.0190 

III – Natureza da Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações. 

IV – Fonte de Recursos: 100 

  

6.2 – O empenho inicial é de                         (                    ), conforme Nota de Empenho 

nº                  ,   emitida   em                                                                , sob o evento nº  , na modalidade. 

  

Cláusula Sétima – Do Pagamento 

O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do 

Distrito Federal, em parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até trinta (30 ) dias de 

sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato. 

  

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência 

8.1 – O prazo de vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias. 

8.2 – O prazo de execução das obras e serviços será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do 

5º (quinto) dia útil após o recebimento da Ordem de Serviço. 
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8.3 – O prazo para início das obras e serviços será de até 5 (cinco) dias corridos, contados da data de 

recebimento da respectiva Ordem de Serviço. 

8.4 – As obras e serviços serão recebidas provisoriamente mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias úteis da comunicação escrita da Contratada. Quando do recebimento 

provisório, obrigatoriamente deverá estar concluída a execução do objeto contratual. 

8.5– As obras/serviços serão recebidos definitivamente pelo Executor do Contrato da RA-XIII mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de, no máximo, 90 (noventa) dias 

do recebimento provisório, suficientes para vistoria que comprove a adequação das obras/serviços aos 

termos do contrato. 

  

Cláusula Nona – Das garantias 

9.1– A garantia para a execução da obra/serviço será prestada na forma de             , conforme previsão 

constante do Edital. 

9.2– A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e segurança do trabalho, compreendido, também, o 

material empregado, conforme o caso. 

  

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal 

10.1- O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa. 

  

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada 

11.1– A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal: 

11.1.1– até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos 

previdenciários, resultantes da execução do Contrato; 

11.1.2– comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 

11.2 – Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da 

prestação de serviço. 

11. 3– A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes. 
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11.4– A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

11.5- Fica vedado a transferência de qualquer responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais 

e/ou previdenciários inadimplidos pela CONTRATADA ao Distrito Federal, bem como a inexistência de 

formação de vínculo empregatício entre os empregados desta e a Administração Pública, nos termos do 

artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

  

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual 

12.1– Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com 

amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 

12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização 

financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o 

limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 

  

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades 

O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a 

Contratada à multa prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão 

unilateral. 

  

Cláusula Décima Quarta – Da Dissolução 

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das 

partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do 

Contrato. 

  

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão 

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo 

processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a 

Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma lega, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis. 
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Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública 

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em 

Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, 

ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 

  

Cláusula Décima Sétima – Do Executor 

O Distrito Federal, por meio de Ordem de Serviço, designará um Executor para o Contrato, que 

desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. 

  

Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na 

Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte 

dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Procuradoria-Geral 

do Distrito Federal. 

  

Cláusula Décima Nona – Do Foro 

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do 

presente Contrato. 

  

Brasília,                          _ de                        de 2019. 

  

Pelo Distrito Federal:                                                                                                   

   

  

Pela Contratada:                                                                                                          
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Anexo XI 

Carta Convite nº 01/2019 

Penalidades/Sanções 
 

DECRETO Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006 e suas alterações posteriores. 

Publicação DODF 103, de 31/05/06 – Págs. 5 a 7. 
Alterações: 
Decreto nº 26.993, de 12/07/2006 – DODF de 13/07/06. 
Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06. 
Decreto nº 35.831, de 19/09/2014 – DODF de 22/09/14. 
Decreto nº 36.974, de 11/12/2015 – DODF de 14/12/15. 

  

Regula a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 

(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 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 artigo 100, inciso VII, 

da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto nos artigos 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 

instituída nos termos da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competências instituídas 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 restritiva de direitos pelo não comprimento 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. 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27069&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=35831&txtAno=2014&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=36974&txtAno=2015&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=2340&txtAno=1999&txtTipo=5&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=3167&txtAno=2003&txtTipo=5&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=3167&txtAno=2003&txtTipo=5&txtParte=.
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NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 1º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 

13/07/06. 

Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva 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 no 8.666, 

de 21 de junho de 1993, e no art. 7o da Lei Federal no 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.”; 

NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 1º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 

15/08/06. 

Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva 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 nº  8.666, 

de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei Federal no10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerá, no âmbito 

da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas 

estabelecidas neste 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, de 21 de junho de 1993, nos termos do disposto no § 1° do art. 2° da Lei Distrital n° 

2.340, de 12 de abril de 1999. 

SEÇÃO II 
DAS ESPÉCIES DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Art. 2° As licitantes que não cumprirem integralmente as obrigações contratuais assumidas, garantida a prévia 

defesa, estão sujeitas às seguintes sanções: 

 

NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 2º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 

15/08/06. 

Art. 2o As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida 

a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções: 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27069&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27069&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
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I - advertência; 

II - multa; 

III - suspensão temporária de participação 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 cometida; 

NOVA REDAÇÃO DADA À ALINEA “A” DO INCISO III DO ART. 2º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 

14/08/2006 – DODF DE 15/08/06. 

a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocada 

dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) 

anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, 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 cometida; 

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 

cometida. 

NOVA REDAÇÃO DADA À ALINEA “B” DO INCISO III ART. 2º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 

14/08/2006 – DODF DE 15/08/06. 

b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade 

da falta cometida. 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27069&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27069&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27069&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27069&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
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IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos 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. 

NOVA REDAÇÃO DADA INCISO IV DO ART. 2º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 

15/08/06. 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente 

com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO PARÁGRAFO ÚNICO ART. 2º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – 

DODF DE 15/08/06. 

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente 

com a do inciso II, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis.” 

SUBSEÇÃO I 
DA ADVERTÊNCIA 

Art. 3° A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratado descumprir qualquer 

obrigação, e será expedido: 

NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 3º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 

15/08/06. 

Art. 3º  A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer 

obrigação, e será expedido: 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27069&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27069&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27069&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
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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 participante do Sistema de Registro de Preços; 

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou participante do Sistema de Registro de Preços, se 

o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar 

a nota de empenho ou assinar o contrato. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO III DO ART. 3º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF 

DE 13/07/06. 

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de 

execução contratual, entendida desde a recusa em retirar 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 injustificado na entrega ou 

execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 

NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 4º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 

13/07/06. 

Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado, pelo ordenador de despesas do órgão 

contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes 

percentuais: 

NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 4º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 

15/08/06. 

Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão 

contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes 

percentuais: 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27069&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
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I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 

calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 

(trinta) dias de atraso:. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO I DO ART. 4º PELO DECRETO Nº 35.831, DE 19/09/14 – DODF DE 

22/09/14. 

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 

calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove 

inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 

serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em 

caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO II DO ART. 4º PELO DECRETO Nº 35.831, DE 19/09/14 – DODF DE 

22/09/14. 

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 

serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas 

em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) 

dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de 

entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo; 

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar 

o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa 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, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, 

exceto prazo de entrega. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO V DO ART. 4º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006  - DODF 

DE 13/07/06. 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=35831&txtAno=2014&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=35831&txtAno=2014&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
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V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO V DO ART. 4º PELO DECRETO Nº 35.831, DE 19/09/14 – DODF DE 

22/09/14. 

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. 

§ 1º A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, 

de 193 e será executada após regular processo administrativo, oferecido ao contratado a oportunidade de 

defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3o do 

art. 86 da Lei nº 8.666, de 1993, observada a seguinte ordem: 

NOVA REDAÇÃO DADA AO § 1º DO ART. 4º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 

15/08/06. 

§ 1º A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a 

oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos 

termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem: 

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 

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

NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO II DO § 1º DO ART. 4º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – 

DODF DE 15/08/06. 

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

§ 2º Sempre que a multa ultrapassar os créditos do contratado e/ou garantias, o seu valor será atualizado, a 

partir da data da aplicação da penalidade, pela variação do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), da 

Fundação Getúlio Vargas. 
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NOVA REDAÇÃO DADA AO § 2º DO ART. 4º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 

13/07/06. 

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) ou 

equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados 

judicialmente. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO § 2º DO ART. 4º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 

15/08/06. 

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à 

contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) ou 

equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados 

judicialmente. 

§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 

vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição 

interessada, ou no primeiro dia útil 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 respectivos custos de cobrança. 

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da 

falta cometida, 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 justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 

(trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do caput deste artigo. 

§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste artigo não se aplica nas hipóteses de rescisão 

contratual que não ensejam penalidades. 
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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; 

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 

serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas 

em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) 

dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 

III - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injustificada 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 participação de 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, instituído 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: 

NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 5º PELO  DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 

13/07/06. 
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Art. 5° A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de 

contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda 

suspende o registro cadastral do licitante e/ou contratado, no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, 

instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 

NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 5º PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 

15/08/06. 

Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de 

contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda 

suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, 

instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela Subsecretaria de Compras e 

Licitações, ou pelo órgão integrante do Sistema de Registro de Preços, a empresa permanecer inadimplente; 

NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO I DO ART. 5º PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF 

DE 15/08/06. 

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela Subsecretaria de Compras e 

Licitações - SUCOM, ou pelo órgão integrante do Sistema de Registro de Preços, a licitante e/ou contratada 

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 autenticada, de forma definitiva; 

NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO II DO ART. 5º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 

13/07/06. 

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, 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 autenticada, de forma definitiva; 
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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, objetivando obter, para si 

ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar o pagamento; a reabilitação de dará 

com o pagamento. 

NOVA REDAÇÃO DADA À ALINEA “C” DO INCISO IV DO ART. 5º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 

12/07/2006 - DODF DE 13/07/06. 

c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar 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 participante do Sistema de Registro de Preços; 

II - o ordenador de despesas do órgão contratante e/ou participante do Sistema de Registro de Preços, se o 

descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a 

nota de empenho ou assinar o contrato. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO II DO § 1º DO ART. 5º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - 

DODF DE 13/07/06. 

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de 

execução contratual, entendida desde a recusa em retirar 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: 
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NOVA REDAÇÃO DADA AO § 2º DO ART. 5º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 

13/07/06. 

§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. 

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 participante do Sistema de Registro de Preços, implicará 

na suspensão, por igual período, perante todos os órgãos/entidades 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 participante do Sistema de Registro de 

Preços, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida 

desde a recusa em retirar 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 praticadas 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 Fazenda, à vista dos motivos 

informados pela Subsecretaria de Compras e Licitações. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 6º PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 

15/08/06. 

Art. 6º  A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do 

órgão de origem, à vista dos motivos informados na instrução processual. 

§ 1° A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto perdurarem os 

motivos 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. 
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NOVA REDAÇÃO DADA AO § 1º DO ART. 6º PELO  DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/200 6- DODF DE 

13/07/06. 

§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto perdurarem os 

motivos 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 da sanção. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO § 1º DO ART. 6º PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 

15/08/06. 

§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto perdurarem os 

motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 

de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. 

§ 2° A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e 

seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo 

do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO § 2º DO ART. 6º PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 

15/08/06. 

§ 2º  A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e 

seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo 

do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993.” 

CAPÍTULO II 
DAS DEMAIS PENALIDADES 

Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por 

quaisquer outros meios praticarem 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 certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e 

quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e 
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II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto 

III - aplicam-se a este artigo as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. 

FICA ACRESCENTADO O PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 6º PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – 

DODF DE 15/08/06. 

Parágrafo único. Aplicam-se a este artigo as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto.” 

FICA REVOGADO O INCISO III DO ART. 7º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 

13/07/06. 

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: 

NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 8º PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 

15/08/06. 

Art. 8º  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 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 

de julho de 2002: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

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

praticados. 

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 respectiva notificação. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 9º PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 

15/08/06. 
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Art. 9º É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão 

temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 

§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 

reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 

informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

§ 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 consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 

só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO § 2º DO ART. 9º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 

13/07/06. 

§ 2º 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 consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

FICA ACRESCENTADO O § 3º DO ART. 9º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 

13/07/06. 

§ 3° Os prazos referidos neste artigo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

FICA REVOGADO O § 3º DO ART. 9º PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 15/08/06. 

§ 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 motivado, 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. 
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FICA ACRESCENTADO O §4º MEDIANTE RENUMERAÇÃO DO §3º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 

12/07/2006 - DODF DE 13/07/06. 

§ 4° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação 

da sanção será formalizada por despacho motivado, 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 sítio 

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 mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito 

Federal. 

FICA ACRESCENTADO O §5º MEDIANTE RENUMERAÇÃO DO §4º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 

12/07/2006 - DODF DE 13/07/06. 

§ 5° 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 sítio 

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 mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito 

Federal. 

§ 5o 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 apostilamento, 

na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
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FICA ACRESCENTADO O §6º MEDIANTE RENUMERAÇÃO DO §5º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 

12/07/2006 - DODF DE 13/07/06. 

§ 6º 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 apostilamento, 

na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

NOVA REDAÇÃO DADA § 6º DO ART. 9º PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 15/08/06. 

§ 6º 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 apostilamento, 

na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 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 relativos a multas, e as propostas comerciais deverão mencionar expressamente a concordância 

do proponente aos seus termos. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 12º PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF 

DE 15/08/06. 

Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, ressalvados os 

casos em que o objeto exija penalidade específica.” 
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FICA ACRESCENTADO O ART. 13 PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 13/07/06. 

Art. 13. As sanções previstas nos arts. 3º, 4º e 5º deste Decreto serão aplicadas pelo ordenador de despesas 

do órgão contratante, inclusive nos casos em que o descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do 

Sistema de Registro de Preços. 

FICA ACRESCENTADO O ART. 14º PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 15/08/06. 

Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na 

entidade.” 

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

FICA RENUMERADO O  ART. 13 PARA ART. 14 PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 

13/07/06. 

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

FICA RENUMERADO O ART. 14 PARA ART. 15 PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 

15/08/06. 

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

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

FICA RENUMERADO O  ART. 14 PARA ART. 15 PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 

13/07/06. 

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário. 

FICA RENUMERADO O ART. 15 PARA ART. 16 PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 

15/08/06. 

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 30 de maio de 2006. 
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