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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 

LICITAÇÃO COM TRATAMENTO DIFERNCIADO PARA PARTICIPAÇÃO  

(EXCLUSIVA DE ME’s / EPP’S – LEI DISTRITAL Nº 4.611/2011, REGULAMENTADA PELO 

DECRETO Nº 35.592/2014) 

(Processo Administrativo SEI n° 00098.00007086/2018-98) 

O DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal, com sede no SAIN – Setor de Áreas 
Isoladas Norte – Estação Rodoferroviária de Brasília – Sobreloja – ALA SUL – Brasília - DF CEP: 
70.631-900, inscrito no CNPJ 05.764.629/0001-21, de acordo com os elementos constantes no 
Processo nº 00098.00007086/2018-98, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo menor preço, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO 
GLOBAL, Regido pela Lei nºs. 10.520/2002, 8.078/1990, Lei Complementar nº 147/2014 que 
altera a Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/1993, bem como 
pelas Leis Distritais nºs 4.611/2011, 4.770/2012, pelos Decretos Distritais nºs 23.460/2002, 
25.966/2005, 26.851/2006, 28.437/2007, 32.598/2010, 35.592/2014, 36.520/2015 e Decreto 
Federal nº. 5.450/2005 e demais legislações aplicáveis, e as exigências estabelecidas neste Edital. 
1. ENVIO DAS PROPOSTAS 

1.1 O encaminhamento das propostas terá início com a divulgação do aviso de Edital no sítio 

www.comprasnet.gov.br, até às 08h59min do dia 30/08/2018. A abertura da sessão será dia 

30/08/2018 às 09 horas. 

1.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

1.3 O Edital e seus anexos poderão ser acessados pelo site <www.comprasnet.gov.br> e em 

<www.dftrans.df.gov.br>, acessar a aba DFTRANS => Acesso a Informação=> Licitações 

=>Edital nº 02/2018. 

2. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

DIA: 30/08/2018. 

HORÁRIO: 09hs (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

CÓDIGO UASG: 925978 

3. DO OBJETO 

3.1 A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a 

manutenção corretiva do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA, com 

fornecimento de materiais, peças, mão de obra, certificações, laudos técnicos, aterramentos e 

equalizações na sede do Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS, conforme 

características e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.  

3.2 – Descrição do Objeto 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.dftrans.df.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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Item 

 

Materiais/peças 

Unidade de 

Fornecimento 

 

Quantidade 

1 Bucha PVC S-10 Unidade 485 

2 Haste de Aterramento 5/8 x 3m Unidade 12 

3 Conector de medição de aterramento inspeção 50mm2 Unidade 06 

4 Conector de pressão 35mm Split bolt Unidade 68 

5 Conector para terminal aéreo reforçado 5/8” /35mm Unidade 12 

6 Conector Split bolt de 50mm Unidade 12 

7 Cordoalha de cobre nu 35mm2 Metros 485 

8 Cordoalha de cobre nu 50mm2 Metros 28 

9 Impermeabilizante poliuretano bisnaga 300mg Unidade 06 

10 Parafuso sextavado rosca soberba 5/16” x 60mm Unidade 485 

11 Presilha de latão furo 3/8 Unidade 485 

12 Parafuso sextavado 1/4 x 50mm2 Unidade 76 

13 Caixa de inspeção de aterramento 30x30x50 Alvenaria Unidade 01 

14 Tampão de ferro T-16 30x30 Unidade 01 

15 Grampo para haste reforçado TH 58R Unidade 06 

16 Conector para terminal aéreo galvanizado 3/8 Unidade 12 

17 Terminal aéreo H-600mm galvanizado HCT 3/8” Unidade 12 

18 Tubo de ferro galvanizado de 1.1/2 3m (mastro) Unidade 04 

19 Isolador de mastro de 1.1/2 reforçado Unidade 12 

20 Bucha de redução de 1.1/2 para ¾ Unidade 04 

21 Captor Franklin de 4 pontas Unidade 04 

22 Base metálica de 1.1/2 galvanizada Unidade 04 

23 Conjunto de contraventagem para mastro Unidade 04 

24 Isoladores de descida de SPDA gpt 10 galvanizado Unidade 60 

25 Mão de obra Serviço 01 

26 Laudo técnico / teste de funcionamento do SPDA Serviço 01 

3.2.1 A Especificação detalhada do objeto, segue descrito no Anexo I - Termo de Referência, 

deste edital. 

3.2.2 Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas no sistema ComprasNet 

e as constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

3.3 – Da Justificativa para Agrupamento em Lote Único:  

 O agrupamento dos itens do objeto do presente Instrumento em lote único, tem por objetivo 

a padronização dos serviços, facilitar o gerenciamento do objeto a ser contratado pela DFTRANS, 

bem como reduzir custos para a Administração, uma vez que o gerenciamento de número variado 

de fornecedores traz ineficiência e custo na gestão e fiscalização da contratação. 
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4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Orçamentária: 26.204 – Transporte Urbano do Distrito Federal; 

Programas de Trabalho: 26.122.6001.8517.0076 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 

– DFTRANS – Plano Piloto. 

Fonte: 100 – Ordinária não vinculada. 

Natureza da despesa: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

5.1. Poderão Participar deste Pregão: 

5.1.1 A participação neste Pregão É EXCLUSIVA a microempresas, empresas de 

pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cujo 

ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento 

regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, devendo para isso fazer 

o seu devido enquadramento como  ME  ou  EPP  em  campo  próprio  no  sistema QUANDO  DO  

CADASTRO  DE  SUA PROPOSTA, DECLARANDO assim, que cumpre os requisitos legais. 

5.1.2 Os interessados que atenderem às condições deste Edital, inclusive quanto à 

documentação; 

5.1.3 Possuam registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores (SICAF), que será requisito obrigatório para fins de habilitação, por meio do sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

5.2 Não poderão participar desta Licitação, sob pena de recebimento das sanções previstas neste 

Edital: 

 5.2.1 As Empresas que: 

 I.  não explore ramo de atividade compatível com o objeto deste Pregão; 

 II. estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição e pessoas 

físicas não empresariais.  

III. tenham sido suspensas de licitar ou contratar com a DFTRANS ou com o Governo do 

Distrito Federal, ou ainda, declaradas inidôneas por Órgão Público, desde que o ato tenha sido 

publicado no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município pelo Órgão 

que praticou ou então divulgado no Cadastro de Empresas Inidôneas ou Punidas (CEIS); 

5.2.2 Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.2.3 Empresas cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão; 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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5.2.4 Quaisquer interessados que se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei 

nº 8.666/1993, observando-se no que couberem, as restrições relativas à reciprocidade entre os 

Órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta; Federal, Estadual, Distrital ou Municipal 

conforme dispõe a Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP), e alterações posteriores. 

5.2.5 Empresas que não estejam enquadradas na condição de entidades 

preferenciais, assim consideradas as microempresas, empresas de pequeno porte e 

microempreendedores individuais, nos exatos termos do que dispõem o art. 3º da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006, em conformidade com o que preceitua o art. 2º da Lei 

Distrital nº 4.611/2016. 

 5.2.5.1. O tratamento diferenciado, no âmbito deste Edital, concedido às 

microempresas e às empresas de pequeno porte estende-se também, como entidades preferenciais, 

ao produtor rural pessoa física e ao agricultor familiar conceituado na Lei nº 11.326, de 24 de julho 

de 2006, com situação regular na Previdência Social e no Município, que tenham auferido receita 

bruta anual até o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº  

123/2006, bem como às sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, 

receita bruta até o limite supracitado, nela incluídos os atos cooperados e não-cooperados, nos 

termos do art. 34 da Lei nº 11.488/2007, sendo, portanto, essas entidades não incluídas no 

impedimento a que se refere o item 5.2.5. 

6.1 DA COTA RESERVADA / DA SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA 

6.1 Por tratar-se de licitação com participação exclusiva das entidades preferenciais, assim 

consideradas as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, 

observado o item 5.1.1, não haverá cota reservada para as entidades preferenciais prevista no art. 

26 da Lei Distrital nº 4.611/2011, bem como a subcontratação compulsória prevista no art. 27 dessa 

mesma lei. 

7. DO CREDENCIAMENTO  

7.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

7.2 O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal – 

Comprasnet, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo 

interessado. 

7.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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 7.3.1 Será verificada a composição societária das empresas a serem contratadas, no 

sistema SICAF, para comprovar a inexistência de servidores da autarquia na relação de sócios. 

7.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

7.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 

do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

7.6 A licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances 

inseridos durante a sessão pública, considerando que o credenciamento junto ao provedor do 

sistema implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica. 

7.7 Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, que tem pleno conhecimento das exigências previstas no Edital e 

declarar que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 

7.8 Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 

representar mais de uma Licitante. 

8. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA DE PREÇO. 

8.1 As empresas que desejarem participar do Pregão deverão enviar a proposta eletronicamente, 

até o dia e horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo deste Edital, ou no primeiro dia 

útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nessa data, devendo todos os campos do 

formulário disponibilizado ser preenchidos, observando as orientações contidas no mencionado 

endereço. 

8.2 A empresa licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

8.3 Incumbirá à empresa licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

8.4 Até a abertura da sessão, as empresas licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas. 

8.5 Os licitantes deverão inserir proposta, em língua portuguesa, com Valor Unitário e Total, 

em moeda nacional, considerando e incluindo todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas 

decorrentes da execução do objeto. 
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 8.5.1  Até a data e hora marcada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio 

do Sistema Eletrônico, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, quando, então encerrar-se-

á, automaticamente, a fase de recebimento das propostas.  

8.5.2 Os preços unitários e totais da proposta a ser encaminhada pelo sistema ComprasNet 

não poderão exceder a duas casas decimais. Havendo necessidade do arredondamento, este deverá 

se dar para menor. 

8.5.3 Para efeito de aceitabilidade da proposta não serão admitidos valores superiores 

aos preços oficiais ou estimados pelos órgãos interessados, para os itens. O desrespeito a essa 

regra levará o item a ser considerado fracassado, caso não se obtenha êxito com a negociação 

a ser solicitada, seguindo a ordem de classificação. 

8.5.4 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 

acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os materiais e/ou serviços serem fornecidos sem 

ônus adicional. 

8.6 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada. 

8.7 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 

proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o 

licitante às sanções previstas neste Edital. 

8.8 A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte da empresa licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus 

termos. 

8.9 A proposta deverá possuir validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados 

da data de sua apresentação. Na ausência de indicação expressa na proposta ofertada pelo licitante 

do prazo de validade, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias para todos os efeitos.  

8.10 Os produtos da proposta deverão ter "compatibilidade de especificação técnica e de 

desempenho", conforme estabelecida no art. 15, inc. I, da Lei nº 8.666/93;  

8.11 As proponentes deverão apresentar propostas em consonância com as especificações 

técnicas deste documento com respectivas marcas, modelos e preços dos produtos ofertados;  

8.12 Serão desclassificadas as propostas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos no Termo de Referência; 

9. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  

9.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste Edital e seus Anexos. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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9.2 A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e que contenham vícios 

insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

9.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

9.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e as 

empresas licitantes. 

9.5 Iniciada a etapa competitiva, as empresas licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

9.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo Valor Total GLOBAL dos itens, não sendo 

aceito valores acima dos valores estimados no Anexo VI e desde que atendidas às condições 

estabelecidas neste edital.  

9.6 Serão desclassificadas propostas que contenham preços unitário e total de cada item que 

compõe o lote, com valores excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim entendidos:  

I – preços excessivos, quando os mesmos apresentarem valores superiores ao preço 

estimado constante deste Ato Convocatório/Anexo; e  

II  –  preços  unitários  ou  totais  inexequíveis,  quando  forem  inferiores  ao  custo  de  

produção,  acrescidos  dos encargos legais, quando o licitante será convocado para 

demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, e, se não demonstrado, será desclassificado.  

9.7 Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado. 

9.8 As empresas licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

9.9 A empresa licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.  

9.9.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos. 

9.10 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

9.11 Durante o transcurso da sessão pública, as empresas licitantes serão informadas, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação.  
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9.12 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível às empresas licitantes para a recepção dos lances.  

9.13 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e 

terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro às participantes.  

9.14 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, que informará, 

com antecedência de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos, o prazo para início do tempo de iminência.  

9.15 Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de 

fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 

minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances.  

9.16 Caso a empresa licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ela ofertado, para 

efeito de ordenação das propostas. 

9.17 Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances 

equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos 

licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.  

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

10.1 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, a pregoeira poderá encaminhar, 

pelo Sistema Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, 

para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo 

negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital. 

 10.1.1 A negociação será realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes.  

 10.1.2 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com a empresa licitante para que seja obtido preço melhor. 

10.2 O licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar no prazo máximo de 2 (duas) 

horas, contadas a partir da solicitação da Pregoeira, via sistema, no campo “Enviar Anexo”, ou por 

endereço eletrônico: colic@dftrans.df.gov.br, em caso de INDISPONIBILIDADE do SISTEMA 

COMPRASNET, a proposta de preços, juntamente com a documentação complementar prevista 

para aceitação de proposta. 

10.2.1 Excepcionalmente e a pedido do licitante, o prazo previamente fixado no edital 

poderá ser prorrogado pela Pregoeira, desde que verificados motivos razoáveis para o 

atendimento da solicitação, por mais 1 (uma) hora, caso a solicitação se dê dentro da 

primeira convocação. Findo o prazo, a função de enviar anexo do fornecedor selecionado 

mailto:gcl@dftrans.df.gov.br
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desaparecerá, após operacionalização pela Pregoeira da opção “encerrar convocação” e da 

opção de “recusar proposta”. 

10.3 A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografa ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.3.1 A proposta final deverá ser elaborada conforme modelo descrito no ANEXO IV do 

Edital, à qual deverá conter as informações de que a empresa cumpre integralmente todas as 

especificações e exigências do Edital e seus Anexos.  

10.4 A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência bancária da 

empresa licitante vencedor, para fins de pagamento. 

10.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação.  

10.6 Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores superiores aos 

preços oficiais ou estimados pelo DFTRANS. O desrespeito a essa regra levará os itens a 

serem considerados fracassados, caso não se obtenha êxito com a negociação a ser solicitada, 

seguindo a ordem de classificação. 

10.7 Para efeito de aceitabilidade da menor proposta ou menor lance considera-se 

manifestamente inexequível, aquele que, comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos 

custos decorrentes da contratação. 

10.8 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

10.9 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços apresentados na Planilha de Custos e 

Formação de Preços com aqueles praticados no mercado; 

10.10 No julgamento da habilitação e das propostas, a pregoeira poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

10.11 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Pregoeira, 

desde que não haja majoração do preço proposto.  

10.12 Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento de impostos e 

contribuições na forma do Simples Nacional, exceto para atividades de prestação de serviços 

previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006. 
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10.13 Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, a Pregoeira examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.14 Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.16 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 

da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

10.17 Será desclassificada a proposta final que: 

10.17.1 Contenha vícios ou ilegalidade; 

10.17.2 Não apresente as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência; 

10.17.3 Apresente preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital; 

10.17.4 Apresente preços manifestamente inexequíveis; 

10.17.5 Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à 

produtividade apresentada. 

10.18 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, a empresa licitante deverá comprovar sua 

condição de habilitação, na forma determinada neste Edital e seus Anexos. 

11. DA HABILITAÇÃO.  

11.1 Encerrada a etapa de análise de proposta de preços, a Pregoeira solicitará o envio dos 

documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital e seus Anexos, que 

deverão ser incluídos pelos licitantes em campo próprio disponibilizado pelo sistema ou 

encaminhados para o endereço eletrônico: colic@dftrans.df.gov.br, em caso de 

INDISPONIBILIDADE do SISTEMA COMPRASNET, em até 2 (duas) horas, contados a partir 

da solicitação. (Conforme Instrução Normativa nº 01/2014 – SLTI/MPOG, Art.3º-A.) 

11.1.1 Excepcionalmente e a pedido do licitante, o prazo previamente fixado no edital 

poderá ser prorrogado pela Pregoeira, desde que verificados motivos razoáveis para o atendimento 

da solicitação, por mais 1 (uma) hora, caso a solicitação se dê dentro da primeira convocação. 

Findo o prazo, a função de enviar anexo do fornecedor selecionado desaparecerá, após 

operacionalização pela Pregoeira da opção “encerrar convocação” e da opção de “recusar 

proposta”. 

11.1.2 Nesse caso, será convocada a próxima licitante, na ordem de classificação, para 

envio da proposta, no prazo estipulado no item 11.1. 

11.2 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das 

mailto:colic@dftrans.df.gov.br
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condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

11.2.1 Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, habilitação 

parcial, habilitação jurídica, à regularidade fiscal e à qualificação econômica financeira. 

11.2.2 Na declaração de situação de consulta ao SICAF deverá demonstrar a boa situação 

financeira da empresa avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e 

Solvência Geral (SG), superiores 1 (um). 

11.2.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

11.2.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

11.2.5 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

11.2.6  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

11.2.7. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

11.2.8 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando a empresa licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 

SICAF. 

11.2.9 Caso a Pregoeira não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio 

oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a 

encaminhar, no prazo de 1 (uma) hora, documento válido que comprove o atendimento das 

exigências deste edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 

regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, 

conforme estatuto o art. 43, § 1º da LC n.º 123/2006, regulamentada pelo Decreto Distrital nº 

35.595/2014. 

11.3 As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão 

apresentar documentos que supram tais exigências. 

11.4 O Licitante devidamente cadastrado no SICAF deverá encaminhar a seguinte 

documentação complementar: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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11.4.1 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda do Distrito Federal, em conformidade 

com o art. 193 da Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), c/c o inc. XIII do art. 4º da Lei 

nº 10.520/2002 e art. 14, inc. V, do Decreto Federal nº 5.450/2005 c/c art. 7º do Decreto Distrital nº 

25.966/2005. Esta certidão será exigida se não estiver contemplada no SICAF; 

11.4.2 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

11.4.3 Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 

extrajudicial, expedida por distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição ou 

revalidação nos últimos 30 (trinta) dias que antecedem à sessão abertura da licitação, caso o 

documento não consigne o seu prazo de validade; 

11.4.4 Certidão Conjunta (Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, e Certidão (Negativa ou Positiva com 

Efeitos de Negativa) do Instituo Nacional do Seguro Social – INSS, expedida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (CND);  

11.4.5 Certidão de quitação com as Fazendas Estadual e Municipal e/ou Distrital, 

conforme o domicílio ou sede da licitante, admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou 

outra equivalente na forma da Lei. 

11.4.6 Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal – 

CRF; 

11.4.7 Cópia autenticada da cédula de identidade do Titular da empresa licitante ou do 

procurador;  

11.4.8 Quando se tratar de representante designado, este deverá apresentar instrumento 

público ou particular de procuração, com firma reconhecida, com poderes para a prática dos atos 

inerentes ao contrato, acompanhado do registro comercial, no caso de empresa individual; estatuto 

ou contrato social em vigor no caso de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e inscrição do ato constitutivo, no 

caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

11.4.9 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores e alterações ou da consolidação respectiva; 

11.4.10  Os documentos mencionados no item 11.4.9 deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

11.4.11  Registro comercial, no caso de empresário individual;  

11.4.12  Comprovante de Inscrição e de situação cadastral Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ); 
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11.4.13 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estatual, municipal ou distrital, 

relativa ao domicilio ou sede do licitante, concernente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto o contrato;  

11.5 DECLARAÇÕES enviadas por meio do sistema Compras Governamentais: 

I – Declaração, sob as penas da lei, afirmando a inexistência de fato impeditivo da 

habilitação, contendo o compromisso de comunicar eventual superveniência de fato dessa 

natureza;  

II – Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 

(dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como 

não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27, 

da Lei n.º 8.666/93);  

III - Declaração de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de 

acordo com o art. 11 do Decreto nº 6.204/07, se for o caso;  

IV  -  Declaração  de  Elaboração  Independente  de  Proposta,  conforme  estabelecida  na  

Instrução Normativa nº 2/2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

MP, publicada no DOU de 17/09/2009; 

 11.5.1 Declaração de que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 

4.770/2012 (Sustentabilidade Ambiental), conforme modelo constante no Anexo II do Edital; 

11.6  QUALITFICAÇÃO TÉCNICA 

 11.6.1 A empresa deverá comprovar por atestado de capacidade técnica, original ou 

autenticada, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que já executou ou esteja 

executando de forma satisfatória os serviços de mesma natureza ao do presente objeto constante no 

Termo de Referência; 

 11.6.2 Declaração subscrita por seu responsável legal, sob as penas cabíveis, de que 

dispõem de instalações, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessário ao 

cumprimento do objeto desta especificação quando da assinatura do Contrato; 

 11.6.3 O Certificado de habilitação legal emitido pelo CREA, que comprove o registro, a 

inscrição e a situação regular da empresa e dos seus Responsáveis Técnicos na entidade, deverá ser 

apresentado após a finalização do Pregão Eletrônico, junto com a Documentação original de 

Habilitação. 

11.7 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
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11.8 Será inabilitada a empresa licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 

neste Edital e seus Anexos. 

11.9 No caso de inabilitação haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

11.10 Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 

comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação. 

11.11 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

11.12 A empresa que não incluir a documentação de habilitação em campo próprio 

disponibilizado pelo sistema ou encaminhar para o endereço eletrônico em caso de 

indisponibilidade do primeiro, quando solicitado pelo (a) pregoeiro (a), ou que não enviar sua 

proposta de preço, bem como a documentação de habilitação no prazo estabelecido neste Edital será 

inabilitada e estará sujeita às penalidades previstas no Decreto 26.851/2006 alterado pelo Decreto 

nº 35.831/2014 e alterações posteriores. 

11.13 Sendo aceitável sua(s) proposta(s), documentação de habilitação e findando todas as fases 

da licitação, a empresa vencedora do certame deverá encaminhar TODA a documentação encartada 

no sistema do Comprasgovernamentais, original ou cópia autenticada, endereçado na Gerência de 

Contratos e Licitações no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Asa Norte – Estação 

Rodoferroviária, sobreloja – Ala Sul – CEP: 70.631-900 – BRASÍLIA - DF, no prazo máximo de 3 

(três) dias úteis, a contar da solicitação da Pregoeira. 

12. DOS RECURSOS.  

12.1 A Pregoeira declarará a empresa vencedora e, depois de decorrida a fase de regularização 

fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no 

mínimo trinta minutos, para que qualquer empresa licitante manifeste a intenção de recorrer, de 

forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2 Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1 Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 

as condições de admissibilidade do recurso. 
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12.3 A falta de manifestação motivada da empresa licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito e a consequente adjudicação do objeto pela Pregoeira à 

empresa licitante vencedora. 

12.4 Uma vez admitido o recurso, a empresa recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 

três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.5 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

12.7  Não serão conhecidos recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais. 

12.8 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias e do Edital, será declarado o 

proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

13.1.1  A adjudicação será realizada por Lote. 

13.2 O objeto da licitação será adjudicado à empresa licitante declarada vencedora, por ato da 

Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

13.3 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

14. DO VALOR ESTIMADO DA DESPESA 

14.1 O valor estimado máximo dos itens para a aquisição do objeto deste procedimento 

licitatório é de R$ 28.779,57 (vinte e oito mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e 

sete centavos). 

14.2 O orçamento estimado objeto deste Edital e seus Anexos está disponível às licitantes para 

consulta nos autos do Processo nº 00098-00007086/2018-98. 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO. 

15.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência Anexo I, constante neste Edital e seus Anexos. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=11661460&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110013740&infra_hash=03abd1a3da262d3a72867a4f73f8553071b7db8168604810362aa29e1e1f6973
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16.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência Anexo I e Contrato Anexo IV, constante neste Edital.  

17. DO PAGAMENTO. 

17.1 As obrigações referentes às condições de pagamento são as estabelecidas no Termo de 

Referência Anexo I, constantes neste Edital e seus Anexos. 

18. DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS. 

18.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, a licitante/adjudicatária 

que:  

18.1.1 Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da 

proposta; 

18.1.2 Apresentar documentação falsa; 

18.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5 Não mantiver a proposta; 

18.1.6 Comportar-se de modo inidôneo; 

18.1.6.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 

conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 

encerramento da fase de lances. 

18.1.7 Cometer fraude fiscal. 

18.2 A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

18.2.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta da licitante; 

18.2.2 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 

pelo prazo de até cinco anos; 

18.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

18.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à licitante/adjudicatária, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
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18.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

18.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

18.7 As sanções por atos praticados no decorrer da aquisição estão previstas no Termo de 

Referência Anexo I e seus Anexos, constantes neste Edital. 

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

19.1 A apresentação de esclarecimentos, questionamentos e impugnação contra o presente Edital 

será processada e julgada na forma e nos prazos previstos no Decreto Federal nº 5.450/2005, 

recepcionado pelo Decreto Distrital nº 25.966/2005, mediante petição a ser enviada 

exclusivamente, para o endereço eletrônico: colic@dftrans.df.gov.br. 

19.2 Para impugnar presente Pregão qualquer licitante poderá fazê-lo até 2 (dois) dias 

úteis que anteceder a abertura da sessão pública, no endereço eletrônico: 

colic@dftrans.df.gov.br 

19.3 Caberá à Pregoeira, auxiliado pela unidade requisitante, decidir sobre a petição no prazo de 

até 24 (vinte e quatro) horas. 

19.4 Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que haja modificação dos seus 

termos que impactem na formulação da proposta de preços, será definida e publicada nova data 

para realização do certame. 

19.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser envidados 

ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico pelo endereço eletrônico: colic@dftrans.df.gov.br 

19.6 As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pela Pregoeira por meio do sítio 

eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.dftrans.df.gov.br (opção “institucional – 

Licitações), ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações 

prestadas pela Pregoeira. 

19.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

19.8 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 

entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

19.9 Não serão reconhecidos as impugnações e os pedidos de esclarecimento apresentadas após 

o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não 

mailto:colic@dftrans.df.gov.br
mailto:gcl@dftrans.df.gov.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.dftrans.df.gov.br/
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habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente, ou 

interpostos por meio de fac-símile. 

19.10 A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa 

designada para a administração da sociedade, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, 

de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do 

administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para 

impugnar Edital). 

20 DA SUSTENTABILIDADE. 

20.1 As normas definidas para este item são as estabelecidas no Termo de Referência Anexo I 

e seus Anexos, constantes neste Edital. 

21 DOS DISPOSITIVOS ANTICORRUPÇÃO. 

21.1 Em cumprimento ao Decreto Distrital nº 34031/2012, havendo irregularidades neste 

instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, pelo telefone 0800-

6449060. (Parecer nº 330/2014-PROCAD/PGDF). 

22 DISPOSIÇÕES GERAIS. 

22.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário pela Pregoeira. 

22.2 Não havendo possibilidade de conexão do DFTRANS com o site 

www.comprasgovernamentais.gov.br no dia da realização da licitação será publicado um aviso na 

página do órgão www.dftrans.df.gov.br (opção “institucional – Licitações), ficando todos os 

Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pela Pregoeira. 

22.3 No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

22.4 A Adjudicação e Homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.dftrans.df.gov.br/
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22.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

22.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

22.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.10 A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá 

revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. A anulação do 

procedimento licitatório induz à do contrato. As licitantes não terão direito à indenização em 

decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de 

ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.  

22.11 A DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal reserva-se ao direito de revogar total 

ou parcialmente a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da Lei nº 

8.666/93, não cabendo às licitantes o direito a indenização, ressalvado o disposto no parágrafo 

único do art. 59 da citada lei.  

22.12 Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro e pelos proponentes presentes;  

22.13 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo pregoeiro, de acordo com o que reza a 

Lei nº 10.520/2002, o Decreto Distrital nº 23.460/2002, Decreto nº 5.450/2005, aplicável no 

Distrito Federal por força do Decreto Distrital nº 25.966/2005, Instrução Normativa nº 05/2017 – 

MPOG, aplicável no Distrito Federal por força do Decreto Distrital nº 38.934/2018, e, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993. 

22.14 O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos 

www.comprasgovernamentais.gov.br e www.dftrans.df.gov.br , e também poderão ser lidos e/ou 

obtidos no endereço SAIN- Setor de Áreas Isoladas Norte – Asa Norte – Estação Rodoferroviária – 

Sobreloja – Ala Sul – CEP: 70.631-900 – Brasília - DF, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.dftrans.df.gov.br/
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12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I – Termo de Referência e seus Anexos 

ANEXO II – Declaração de Sustentabilidade Ambiental; 

ANEXO III – Planilha de dados cadastrais; 

ANEXO IV – Modelo de Proposta de Preços 

ANEXO V – Minuta do Contrato 

ANEXO VI – Planilha de Estimativa de Preços Máximos 

 

Brasília - DF, 16 de agosto de 2018. 

 

______________________________________ 

TALITA REBECA LARA DE SOUSA 

PREGOEIRA 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERALà
TRáN“PORTEàURBáNOàDOàDI“TRITOàFEDERáLà

Ge iaàdeàCo p asàeàCo t ataç es

Te oàdeàRefe iaà“EI-GDFà-àDFTRáN“/DIRáF/COLIC/GECCO à

à

TERMO DE REFERÊNCIA

 

. DO OBJETO

. . Co t ataç oàdeàe p esaàespe ializadaàpa aàaà a ute ç oà o e vaàdoà“iste aàdeàP oteç oà o t aàDes a gasàát osf i asà–à“PDá,
o àfo e i e toàdeà ate iais,àpeças,à oàdeào a,à e fi aç es,àlaudosàt i os,àate a e tosàeàe ualizaç esà aàsedeàdoàT a spo teàU a o
doàDist itoàFede alà–àDFTRáN“.

. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

. . ásàespe ifi aç esàt i as,àaà oàdeào a,àfo e i e toàdeà ate iais,àpeçasàeàlaudoàt i o,àdes itosàa ai o:

Materiais / Peças U idade de For eci e to Qua dade

Bu haàPVCà“- U idade

Hasteàdeàáte a e toà / à à U idade

Co e to àdeà ediç oàdeàate a e toài speç oà U idade

Co e to àdeàp ess oà à“plità olt U idade

Co e to àpa aàte i alàa eoà efo çadoà / à/ U idade

Co e to à“plità oltàdeà U idade

Co doalhaàdeà o eà uà Met os

Co doalhaàdeà o eà uà Met os

I pe ea iliza teàpoliu eta oà is agaà g U idade

Pa afusoàse tavadoà os aàso e aà / à à U idade

P esilhaàdeàlat oàfu oà / U idade

Pa afusoàse tavadoà / à à U idade

Cai aàdeài speç oàdeàate a e toà àálve a ia U idade

Ta p oàdeàfe oàT- à U idade

G a poàpa aàhasteà efo çadoàTHà R U idade

Co e to àpa aàte i alàa eoàgalva izadoà / U idade

Te i alàa eoàH- àgalva izadoàHCTà / U idade

Tu oàdeàfe oàgalva izadoàdeà . / à à ast o U idade

Isolado àdeà ast oàdeà . / à efo çado U idade

Bu haàdeà eduç oàdeà . / àpa aà¾ U idade

Capto àF a kli àdeà àpo tas U idade

Baseà et li aàdeà . / àgalva izada U idade

Co ju toàdeà o t ave tage àpa aà ast o U idade

Isolado esàdeàdes idaàdeà“PDáàgptà àgalva izado U idade

M oàdeào a “e viço

Laudoàt i oà/àtesteàdeàfu io a e toàdoà“PDá “e viço

 

. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

. . I stalaç oà dasà o doalhasà deà o eà uà deà à e à todaà aà pe ife iaà Gaiolaà deà Fa ada ,à o to a doà todaà aà o e tu aà da
edifi aç o,àfaze doàfe ha e toàe àa elàsupe io à aà o e tu a,àfi a doàpo à eioàdeàele e tosàdeàfi aç esà o àisolado esàsi plesàgalva izadosàe
pa afusosàap op iados;
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. . Deve oàse à evisadasàasàhastesàgalva izadasàaàfogo,àte i aisàa eosàh- à à / ,àfi adasàe à adaàpo toàdeàdes idaàpa aào
ate a e to;

. . Revis oàdosàpo tosàdeàate a e toàpa aàate de àoàsiste aà“PDá;

. . Revis o/i stalaç oàdeà ai asàdeài speç o,à o àaàfi alidadeàdeàe saia àaà esist iaà h i aàdeàate a e to;

. . E saioàdoàsiste aàdeàate a e toàpa aà e fi aç oàdosàvalo esàdasà esist iasà h i asàdasà alhasàdeàate a e toàdaàedifi aç o;

. . I stalaç oàdeà su siste aàdeàdes idasà ueà i te liga à aà alhaà apto aà at à aà alhaàdeà ate a e toà o à a pliaç oàdeà a osà de
o eà uà i et li osàp ovidosàdeàele e tosàdeàfi aç esà ueàse oàfi adosà aàalve a iaàdaàedifi aç oà o à u haàeàpa afusos;

. . Revis oàdosàtu osàdeàp oteç oà e i aàdasàdes idasàpa aàoàate a e to;

. . I pe ea ilizaç oàdeàtodosàosàfu osà o ài pe ea iliza teàap op iadoàpa aàalve a ia;

. . E saioàdeà o uidadeàel t i aàe t eàosàpo tosàdaàpa teài fe io àat àaàpa teàsupe io àdaàest utu a,à o àaàfi alidadeàdeàsa e àseàa
o uidadeàel t i aàeàa eit velàpa aàes oa à o àsegu a çaàu aàdes a gaàel t i aàat osf i aàpa aàaà alhaàdeàate a e to,àse à ausa àda osàa
est utu aàdaàedifi aç o;

. . U liza àoà todoàdeàe saioàdeàKelvi à o à a osàdeà àpo tasàC ,àP ,àP ,àC ,à o fo eàe ig iaàdaàNo aà / ,à i jeta do
o e teàdeà àaà àa pe es;

. . I stalaç oàdeà ast osàdeàfe oàtu ula àgalva izadoàdeà . / ,ào deàse ài staladoàosà ovosà apto esàF a kli ,à ueàfo a àfu tados;

. . áte a e toàeàe ualizaç oàdeàtodasàasà assasà et li asàe iste tesà aà o e tu aàdaàedifi aç o;

. . E ualizaç oàdeàe uipote iaisàe t eàasà alhasàdeà aptaç oàeàasà assasà et li asàe iste tesà aà o e tu aàdaàedifi aç oàpa aàfi a
oà es oàpote ialàeàevita à e telha e toàpe igoso;

. . E iss oàdeàáRTà–àá otaç oàdeàRespo sa ilidadeàT i a,à egist adaà oàCREáàpelaàe e uç oàdaào aàdeà i stalaç o,à o te doà o
í i o:

a Relat ioàdeàve ifi aç oàdeà e essidadeàdoà“PDáàeàdeàseleç oàdoà espe voà ívelàdeàp oteç o;

Mediç oàdaà esist iaàdeàate a e toàpa aà asoàdeà“PDáàe te o;

Co uidadeàel t i aàpa aà“PDáàest utu al;

d Pa e e à o sta doàaà o fo idadeàdoà“PDá.

. . Todosà osà se viçosà deve oà se à e e utadosà de t oà dasà o asà eà pad esà daà áBNT/NBRà o à a o pa ha e toà deà p ofissio al
ha ilitadoàe à seuà espe voàCo selhoàeà se p eào se va doà ueàosàp odutosà fo e idosàdeve oà se àdeà ªà li ha,à eàosà t a alhosàdeve oà se
e e utadosàde t oàdasà o asàt i asàdeàsegu a çaàdoàt a alho;

. . Pa aàaàe e uç oàdosàse viçosào jetoàdesteàTe oàaàe p esaà o t atadaàdeve à o te àe àseuà uad o,àp ofissio alàdeà ívelàsupe io
ha ilitadoàpeloàCo selhoàRegio alàdeàE ge ha ia,àá uitetu aàeàág o o iaà–àCREáàouàCo selhoàdeàá uitetu aàeàU a is o.

. DA JUSTIFICATIVA

. . áàDFTRáN“àsof euàaàte posàat sà o àva dalis o,ào deàfo a àfu tadasàasà o doalhasàdeà o eàeàout osà o po e tesàdoà“PDá
i staladoà oàEd.àRodofe ovi ia.àTalàsituaç oàp opo io ouàu àp ejuízoà àDFTRáN“,ào deào o euàu aàdes a gaàel t i aàat osf i a,àfe e o
daà atu ezaàa soluta e teài p evisívelàeàaleat io,àta toàe à elaç oà sàsuasà a a te ís asàel t i asà i te sidadeàdeà o e te,àte poàdeàdu aç o,
et . ,à o oàe à elaç oàaosàefeitosàdest uido esàde o e tesàdeàsuaài id iaàso eàasàedifi aç es;

. . Nadaà e à te osà p osà p deà se à feitoà pa aà seà i pedi à aà des a gaà e à dete i adaà egi o.à N oà e isteà at aç o à aà lo gas
dist ias,àse doàosàsiste asàp io ita ia e teà e epto es.àássi àse do,àasàsoluç esài te a io al e teàapli adasà us a àt oàso e teà i i iza
osàefeitosàdest uido esàaàpa àdaà olo aç oàdeàpo tosàp efe e iaisàdeà aptaç oàeà o duç oàsegu aàdaàdes a gaàpa aàaàte a;

. . Oà “PDáà à fu da e talà pa aà ga a à aà segu a çaà dasà pessoasà eà ta à pa aà salvagua da à oà pat i io,à aà p oteç oà o t a
des a gasàat osf i asàdeveàse à o e idaàdeàfo aàaàga a à ueàosà aios,àaosà uaisàtodasàasàedifi aç esàest oàsus e veis,àseja à o duzidos
pa aàoàsoloàdeàfo aà pidaàeàsegu a,àse àp ovo a àda os;

. . ássi ,àjus fi a-seàaàp estaç oàdeàse viçoàdeà a ute ç oàdoà“PDá,àe postoà àaç oàdi etaàdaà adiaç oàsola ,à huvasài te sas,àpoei a,
va dalis o,àeà esist iaà sà o diç esàa ie taisàeàoàate di e toàdasàe ig iasàdoàCBMDFà–àCo poàdeàBo ei osàdoàDist itoàFede al.

. VISTORIA DO LOCAL DOS SERVIÇOS

. . ásàe p esasài te essadasàpoderão ealiza àvisto iaàpa aào te ç oàdeàtodasàasài fo aç esàt i asàeà o diç esàdeàe e uç oàdos
se viços,àaàe e ploàde:àefetua àve ifi aç oàdasà a a te ís asàt i asàeàa essos,à e à o oàpa aàu aàavaliaç oàdasài stalaç esàe iste tes,àe t e
out as,à àdefi iç oàdosàite sà o po e tesàdaàp oposta,à ueàpa aàoà asoàespe ífi o,às àaàvisitaàp ese ialàpossi ilitaàaào te ç oàdasài fo aç esàe
dasà o diç esàlo aisàpa aàoà u p i e toàdasào igaç esà esulta tesàdaà o t ataç oàdoào jeto,àdeà odoàaà oàdei a àdúvidasàso eàosàt a alhosàa
e e uta ;

. . Oà li ita teàopta doàpelaàvisto ia,àessaàdeve àse à ealizadaàe àdiaàú l,à o àa o pa ha e toàdeàu àse vido à ep ese ta teàda
DFTRáN“,àage dadaàp evia e teàpeloàtelefo eà - ,àdeàsegu daàaàse ta-fei a,àdasà : hà sà : àho as,àe àsuaàsede,àlo alizadoà aà“áINà-
“ETORàãREá“àI“OLáDá“àNORTEà–àEstaç oàRodofe ovi ia,àso elojaà–àálaà“ulà–àB asília/DF;

. . áàvisto iaàdeve àse àfeitaàe à o pa hiaàdeàse vido a àdoàDFTRáN“àat à à dois àdiasàúteisàa te io esà àdataàfi adaàpa aàaàa e tu a
daàsess oàpú li a;

. . Realizadaà aà visita/visto ia,à aà Coo de aç oà deà Logís aà e i à oà átestadoà deà Visto ia,à o fo eà odeloà a e oà esteà Te oà de
Refe ia,àatesta doàte tual e teà ueàaàLi ita teàvisto iouàosàlo aisào deàse oàe e utadosàosàse viçosàeà ueàto ouà o he i e toàdeàtodasàas
i fo aç es,àpe ulia idadesàeà o diç esàpa aà u p i e toàdasào igaç esàassu idasà ela io adasàaoào jetoàdestaàli itaç o;

. . Casoà aà i te essadaà opteà po à oà ealiza à aà visita/visto iaà osà lo ais,à assu i à todoà eà ual ue à is oà po à suaà de is oà eà se
o p o ete doàaàp esta àfiel e teàoàse viçoàdoàp ese teàTe o.

. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

. . E t ega àosàse viçosào jetoàdesteàI st u e to,à oàp azoà i oàdeà à t i ta àdiasà o idosàaàpa àdoà e e i e toàdaàO de àde
“e viço;

. . Oà e e i e toàdoào jetoàse à ealizadoàdefi i va e teàe àat à à ui ze àdiasà ua doàdaà o lus oàdosàse viçosài teg al e te,
ve ifi adasàaàade uaç oàdoào jetoàaosàte osà o t atuais,àeàdeve oàte àsidoàsa sfeitasàasà o diç esàaàsegui :

a ate didasà todasà asà e la aç esà daà Fis alizaç o,à efe e tesà aà defeitosà ouà i pe feiç esà apo tadosà ouà ueà ve ha à aà se
ve ifi adosàe à ual ue àele e toàdosàse viçosàe e utados;

ve ifi adosàosà esultadosàdosà elat iosàeàlaudosà ueàdeve oàesta àdeàa o doà o àosàpad esàdeàlegislaç oàvige te.
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. . Oà e e i e toà pelaà ád i ist aç oà oà odifi a,à est i geà ouà elideà aà ple aà espo sa ilidadeà daà CONTRáTáDáà pelaà solidezà e
segu a çaàdoàse viço,à e à o-p ofissio alàpelaàpe feitaàe e uç oàdoà o t ato,àde t oàdosàli itesàesta ele idosàpelaàlegislaç oàdeà eg iaàou
peloà o t ato.

. DA GARANTIA

. . áàga a aàdosàse viçosàeà ate iaisàdeve àse àde,à oà í i o,à à doze à eses,àap sàaàe t egaàeàaàpa àdoàatestoàdaàNotaàFis al.

. DA JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO EM LOTE ÚNICO

. . Ve ifi a-seà ueàoàag upa e toàdosàite sàdoào jetoàdoàp ese teàI st u e toàe àloteàú i o,àte àpo ào je voàaàpad o izaç oàdos
se viços,à fa ilita àoà ge e ia e toàdoào jetoà aà se à o t atadoàpelaàDFTRáN“,à e à o oà eduzi à ustosàpa aà aàád i ist aç o,à u aà vezà ueào
ge e ia e toàdeà ú e oàva iadoàdeàfo e edo esàt azài efi i iaàeà ustoà aàgest oàeàfis alizaç oàdaà o t ataç o.

. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

. . àásàdisposiç esà o sta tesà esteàI st u e toàfo a àela o adasà o à aseà osàsegui tesà o a vos:

. . . De etosàDist itaisà ºà . / ;à . / ;à . / ;à . / ;à . / ;à . / ;à . / ;

. . . De etosàFede aisà ºà . / ;à . / ;

. . . LeisàDist itaisà ºà . / ,à . / ;

. . . LeisàFede aisà ºà . / ,à . / ,à . / .

. . . LeiàCo ple e ta à ºà / .

. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

. . áà odalidadeàdeàli itaç oàse àdefi idaàpelaàCoo de aç oàdeàLi itaç esàeàCo t atosàap sàaà ealizaç oàdaàpes uisaàdeàp eços,à o ào
o je voàdeàate de àaosàp i ípiosàlegaisàdaàt a spa ia,àefi i iaàeàe o o i idadeàpa aàaàád i ist aç oàPú li a;

. . Oà it ioàdeàjulga e toàse àoàdeàMENORàPREÇOàGLOBáL;

. . àâ s àli ita te s àve edo a s àse o àadjudi adosàoào jetoàdaàli itaç oàpa aàeve tualàfutu aàa uisiç o.

. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

. . áàe p esaàdeve à o p ova àpo àatestadoàdeà apa idadeàt i a,ào igi alàouàaute ada,àe pedidoàpo àpessoaàju ídi aàdeàdi eito
pú li oà ouàp ivado,à ueà j à e e utouàouà estejaà e e uta doàdeà fo aà sa sfat iaà osà se viçosà deà es aà atu ezaà aoàdaàp ese teà espe ifi aç o
o sta teà esteàTe oàdeàRefe ia;

. . De la aç oàsu s itaàpo àseuà espo s velàlegal,àso àasàpe asà a íveis,àdeà ueàdisp e àdeài stalaç es,à ui as,àe uipa e tosàe
pessoalàt i oàespe ializadoà e ess ioàaoà u p i e toàdoào jetoàdestaàespe ifi aç oà ua doàdaàassi atu aàdoàCo t ato;

. . OàCe fi adoàdeàha ilitaç oàlegalàe i doàpeloàCREá,à ueà o p oveàoà egist o,àaài s iç oàeàaàsituaç oà egula àdaàe p esaàeàdos
seusàRespo s veisàT i osà aàe dade,àdeve àse àap ese tadoàap sàaàfi alizaç oàdoàP eg oàElet i o,àju toà o àaàDo u e taç oào igi alàde
Ha ilitaç o.

. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

. . áà CONTRáTáDáà deve à esta à e à a o doà o à asà segui tesà o as:à NBR- / à –à P oteç oà deà est utu asà o t aà des a gas
at osf i as;àNBR- / à–àHastesàdeàate a e toàe àaçoà o eadoàeàa ess iosàeàNRà / à–àNo aàpa aàT a alhoàe àaltu a;

. . Respo sa iliza -seà i teg al e teàpelaàe e uç oàdosàse viçosà o t atados,àe pe ha do-seàpa aà ueàosà es osàseja à ealizados
po à oàdeào aàt i aà ualifi ada,à o àes e oàeàpe feiç o,àe à o fo idadeà o àasàdisposiç esàdesteàTe oàdeàRefe ia,à e à o oà o àas
o diç esàp opostasàeàa eitasà aà li itaç o,à j à deve doàesta à i lusosà oà valo àp opostoà todosàosà ustosàpe e tesà à fo aç oàdoàp eço,à tais
o oà ate ial,à oà deà o a,à e uipa e tosà deà segu a çaà EPI“ ,à t a spo tes,à i postos,à ta as,à e a gosà so iaisà t a alhistas,à f eteà eà de ais
i id ias;

. . áà o t atadaà oà pode ,à e à hip teseà e hu a,à i i ia à osà se viçosà o t atadosà se à p viaà e iss o,à pelaà o t ata te
FI“CáLI)áÇÃO àdaà o espo de teàO de àdeà“e viço;

. . T a spo ta àseusàfu io ios,àfe a e tasàeàe uipa e tos,àpa aàoàlo alàdeàse viço;

. . Repa a ,à o igi ,à e ove àouàsu s tui ,à sàsuasàe pe sas,à oàtotalàouàe àpa te,àasàpeçasàu lizadas,àe à ueàseàve ifi a e àví ios,
defeitosàouài o eç esà esulta tesàdaàe e uç oàouàví iosàdeàfa i aç o;

. . No fi a à aà CONTRáTáNTE,à e à ual ue à o e to,à daà e ist iaà deà o o iasà ueà ve ha à afeta à aà e e uç oà dosà se viços
o t atados;

. . Repa a ,à ouà ua doà istoà fo à i possível,à i de iza à po à da osà ate iaisà e/ouà pessoais,à e osà aà e e uç oàdosà se viçosà o jetoà do
p ese teàte oàdeà efe ia,à ueàso eve haàe àp ejuízoàdaàCONTRáTáNTEàouàdeàte ei os,àse à uais ue à usàpa aàaàCONTRáTáNTE;

. . Respo sa iliza -seàpo à uais ue àda osà ueàseusàe p egadosà ausa e à àád i ist aç o;

. . Respo sa iliza -seàpo à ual ue àate di e toà di o,àa ide teàouà alàsú itoà ueàve haào o e à o àseusàe p egados;

. . ássu i àtodasàeà uais ue à e la aç esàeàa a à o àosà usàde o e tesàdasàaç esàjudi iais,àpo àp ejuízosàhavidosàeào igi adosàda
e e uç oàdoà o t ato,àeà ueàseja àajuizadosà o t aàaàCONTRáTáNTEàpo àte ei os;

. . Ma te àdevida e teàli posàosàlo aisào deàseà ealiza e àosàse viços;

. . U liza à ate ialàdeàli pezaàp p io,à oàpode doàu liza à ate iaisàdeàli pezaàdaàCONTRáTáNTEàouàdeàsuasàde aisàte ei izadas,àa
oàse à ueàaàád i ist aç o,àe à a te àdeàe ep io alidade,àoàpe ita;

. . Refaze àtodoàeà ual ue àse viçoà oàap ovadoàpelaàCONTRáTáNTE,àse à ual ue à usàadi io al;

. . “u s tui à i ediata e teà ual ue àe p egadoà espo s velàpelaàe e uç oàdosàse viçosà ueà ausa àe a açoà à oaàe e uç oàdo
o t atoàouàpo à e o e daç oàdaàfis alizaç o;

. . E e uta àeàe t ega àosàse viçosào jetoàdesteàI st u e to,à oàp azoà i oàdeà à t i ta àdiasà o idosàaàpa àdoà e e i e toàda
O de àdeà“e viço;

. . Respo sa iliza -seàpo àtodasàasàdespesasài e e tesà à o t ataç o,àp ove ie tesàdaà ealizaç oàdosàse viçosàdeàt o aàdeàdisposi vos,
e a ga,àtesteàhid ost o,àt a spo teàdosàe to esàeàout as,àse à ustoàadi io alàpa aàoàCo t ata te;

. . Cu p i àaàlegislaç oàeàasà o asà ela vasà à“egu a çaàeàMedi i aàdoàT a alho,àdilige ia doàpa aà ueàseusàp ofissio aisàt a alhe
o à E uipa e toà deà P oteç oà I dividualà EPI ,à fi a doà aà a goà daà CONTRáTáDáà eà asà suasà e pe sasà oà fo e i e toà dessesà e uipa e tos,
pode doàaàCONTRáTáNTEàpa alisa àosàse viçosàe ua toàtaisàe p egadosà oàes ve e àdevida e teàp otegidos,àfi a doàoà usàdaàpa alisaç o
po à o taàdaàCONTRáTáDá;
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. . áàCONTRáTáDáà espo de àpessoal,àdi etaàeàe lusiva e teàpelasà epa aç esàde o e tesàdeàa ide tesàdeàt a alhoà aàe e uç o
dosà se viçosà o t atadosà eà po à da osà pessoaisà ouà ate iaisà ausadosà à CONTRáTáNTEà ouà aà te ei os,à es oà ueà o o idosà aà viaà pú li a,
de o e tesàdaàe e uç oàdosàse viços;

. . N oàt a sfe i àaàout e ,à oàtodoàouàe àpa te,àaàe e uç oàdoà o t ato,àso àpe aàdeà es is oà o t atual;

. . Respo de àeàa a ,àe à elaç oàaosàseusàfu io iosàe/ouà o t atados,àpo àtodosàosàe a gosàp evide i iosàeào igaç esàso iais
p evistosà aà legislaç oà so ialà eà t a alhistaà e à vigo ,à t a spo te,à segu osà deà ual ue à atu eza,à pe dasà eve tuais,à despesasà ad i ist a vas,
t i utosàeàde aisàe a gosà e ess iosà àve daàdosàe uipa e tos.à“uaài adi pl iaà oàt a sfe i àaà espo sa ilidadeàpo àseuàpaga e toà
áuta uia,à e à pode à o e a à oà o jetoà destaà o t ataç o,à az oà pelaà ualà aà Co t atadaà e u iaà e p essa e teà aà ual ue à ví uloà de
solida iedadeà o àoàDFTRáN“;

. . P ovide ia ,àpo àsuaà o taàeà espo sa ilidade,àtodosàosà egist osàeàli e çasàe igidosàpo àleiàouàatosàdosàÓ g osàFede ais,àEstaduais
eàMu i ipaisà o pete tes,àpa aàaàe e uç oàdosàse viços;

. . áàe p esaàdeve àpossui àeà a te àe àseusà uad osàdu a teàaàe e uç oàdoà o t ato,àu àp ofissio alàdeà ívelàt i oàouàsupe io ,
a uiàde o i adoàRespo s velàT i o,à ueàse à espo s velàpelasàsuasàa vidadesàt i as.à“e oà o side adosàp ofissio aisàha ilitadosàpa aào
e e í ioàdessasàfu ç esàosàsegui tesàp ofissio aisà o fo eà esoluç oàdoàCONFEáà–àDNà àdeà àdeàoutu oàdeà :àe ge hei oàelet i ista,
e ge hei oà deà o putaç o,à e ge hei oà e i o-elet i ista,à e ge hei oà deà p oduç oà –à odalidadeà elet i ista,à e ge hei oà deà ope aç oà –
odalidadeàelet i istaàeà te logoà aà eaàdeàe ge ha iaàel t i a,à o p ovada e teà egist adosàe à seusà espe vosàCo selhosàRegio ais.àá
o p ovaç oàdaàvi ulaç oàdoàp ofissio alà o àaàe p esaàda -se- à edia teàaàap ese taç o,à oà í i o,àdeà o t atoàdeàp estaç oàdeàse viços,
egidoàpelaà legislaç oà ivilà o u ,à o àp azoà í i oàdeàdu aç oàdete i ado,àdeà odoàaàga a àaàpe a iaàdoàp ofissio alà du a teàa
e e uç oà dosà se viços,à ad i daà aà suaà su s tuiç oà po à p ofissio aisà deà e pe i iaà e uivale teà ouà supe io ,à desdeà ueà ap ovadaà pela
ád i ist aç o;

. . áp ese ta àfatu aà efe e teàaosà ate iaisàfo e idos,àde t oàdeàseuàp azoàdeàvalidade,àdevida e teàa o pa hadaàdasà e d es
ega vasàdeàd itosàe igidasàe àlei.

. . áàCo t atadaàfi aào igadaàaàa eita ,à asà es asà o diç esà o t atuais,àosàa s i osàouàsup ess esà ueàseàfize e à e ess ios,
oà o ta teàdeàat à %à vi teàeà i oàpo à e to ,àdoàvalo ài i ial e teà o t atado,à osàte osàdoàa t.à ,à§ ºàdaàLeià ºà . / .

. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

. . Cu p i àeàfaze à u p i ,àpo ài te dioàdaàCoo de aç oàdeàLogís a,àosàte osàdoàCo t ato,ào se va do-se,àp i o dial e te,àa
legislaç oàafetaàaosà o t atosàad i ist a vos;

. . No fi a à àe p esaà fo e edo a,àpo àes ito,àaào o iaàdeà ual ue àa o alidadeào se vadaàdu a teàaàope a io alizaç oàdo
o t ato;

. . á o pa ha àoàdese pe hoàdosàfu io iosàdaàCONTRáTáDáàdu a teàoàfo e i e toàdosà ate iais,à a te doà igo osoà o t ole
so eàosà es os;

. . Efetua àoàpaga e toà àCONTRáTáDáàdeàa o doà o àasàNo asàdeàPla eja e to,àO ça e to,àFi a ças,àPat i ioàeàCo ta ilidade
doàDF;

. . I fo a à àCONTRáTáDáà uais ue àalte aç esàdeàp epostosàdoà g o,à oà ueàta geà àope a io alizaç oà o t atual;

. . átesta à ouà e usa à asà otasà fis aisà ap ese tadasà pelaà CONTRáTáDá,à ap sà ve ifi aç oà daà o fo idadeà doà ate ial/se viço
o sta teà aà otaà o àoàefe va e teà e e idoàeàdoàp eçoà o àoàesta ele idoà oà o t ato;

. . Dete i a àaà e fi aç oàdeàdadosàpo àpa teàdaàCONTRáTáDáàse p eà ueàdete ta ài o sist ias,àse àp ejuízoàdasàpe alidades
a íveis,àseàfo àoà aso;

. . Rejeita ,à oàtodoàouàe àpa te,àosà ate iaisàe t eguesàe àdesa o doà o àasàespe ifi aç esà o dasà esteàTe oàdeàRefe iaàou
o àasào igaç esàassu idasàpelaàCONTRáTáDá;

. . Re e e àosà ate iaisà asà o diç esài teg aisàdesteàTe oàdeàRefe ia,ào se vadosàosàdisposi vosàlegaisà ua toàaoàRECEBIMENTO
PROVI“ÓRIOàeàDEFINITIVO,àesta doàoào jetoàe à o fo idadeà o àasà o diç esàeàespe ifi aç esàt i as;

. . á o pa ha àeàfis aliza àaàe e uç oàdoàCo t ato,àfaze doàvale àaàefe vidadeàdasào igaç esàassu idasàpelaàCONTRáTáDá.

. DAS SANÇÕES

. . Casoà aà CONTRáTáDáà oà u p aà i teg al e teà ouà e à pa teà asà o igaç esà o t atuaisà assu idas,à ga a daà aà p viaà eà a pla
defesa,à esta à sujeitaà sà sa ç esàp evistasà oàDe etoà ºà . à deà àdeà aioàdeà ,à oàDe etoà ºà . à deà àdeà julhoàdeà à eà o
De etoà ºà . àdeà àdeàagostoàdeà àe,àsu sidia ia e te,à sàp evistasà aàLeiàFede alà ºà . / ;

. . Pa aà apli aç oà dasà sa ç esà ad i ist a vas,à aà ád i ist aç oà Pú li aà deve à ga a à aà a plaà defesa,à deà a o doà o à aà segui te
ta ela;

OCORRÊNCIA MULTA

át asoà aàe t egaàdosàse viços

ààát à àdias ààààà , %àdoà o t atoàpo àdiaàdeàat aso

ààá i aàdeà àdias ààààà , %àdoà o t atoàpo àdiaàdeàat aso

. . Pe sis doà oà oà u p i e toà dosà p azosà p evistos,à assi à o oà have doà aà i e e uç oà pa ialà ouà totalà doà fo e i e to,à a
áuta uiaàpode àde la a à aà ulidadeàdoàRegist oà eàp o ede à ovoà e ta eà li itat io,à al à deà soli ita à aosà g osà o pete tesà aà suspe s o
te po iaàdeàpa ipaç oàe àli itaç oàeài pedi e toàdeà o t ata à o àaàád i ist aç o,àpo àp azoà oàsupe io àaà à dois àa os.

. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

. . áà pes uisaà deà e adoà se à ealizadaà pelaàGe iaà deà Co p asà eà Co t ataç esà eà deve à segui à aà espe ifi aç oà eà ua ta vo
o doà oàá e oàI.

. DA SUSTENTABILIDADE

. . áà o t atadaàdeve àde la a à ueàate deàaosà e uisitosàdeàsuste ta ilidadeàp evistosà oàa t.à ºàdaàLeiàDist italà .ºà . / ,àe
o fo idadeà o àoàDe etoà ºà . / ,à ueà egula e taàoàa t.à ºàdaàLeià ºà . / ,à ueàesta ele eài ple e taç oàdeà it ios,àp as
eàaç esàdeàlogís aàsuste t velà oà itoàdaàád i ist aç oàPú li aàdoàDist itoàFede alàdi eta,àaut ui aàeàfu da io alàeàdasàe p esasàestatais
depe de tes,àdeve doàse ào se vadosàosà e uisitosàa ie taisà o à e o ài pa toàa ie talàe à elaç oàaosàseusàsi ila es.

. DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

. . Pa aàoà e e i e toàaàe p esaàdeve à o p ova àsuaà egula idadeàpo à eioàdosàsegui tesàdo u e tos,àe àple aàvalidade:
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. . . “e eta iaà daà Re eitaà Fede alà doà B asil:à Ce d oà Nega vaà deà D itosà Rela vosà sà Co t i uiç esà P evide i iasà eà sà de
Te ei os;

. . . Cai aàE o i aàFede al:àCe fi adoàdeàRegula idadeàdoàFu doàdeàGa a aàpo àTe poàdeà“e viçoà–àFGT“;

. . . “e eta iaàdeàFaze daàdoàDist itoàFede al:àCe d oàdeàRegula idadeà o àaàFaze daàdoàDist itoàFede al;

. . . Jus çaàT a alhista:àCe d oàNega vaàdeàD itosàT a alhistasà–àCNDT.

. . Oà paga e toà se à ealizadoà deà a o doà o à oà De etoà Dist italà ºà . / à ueà esta ele eà asà No asà deà Pla eja e to,
O ça e to,àFi a ças,àPat i ioàeàCo ta ilidadeàdoàDF;

. . áà otaàfis alàap ese tadaàdeve àse àa alisadaàeàatestadaàouà e usadaàat àoà ºàdiaàú làap sàsuaàap ese taç o.àOàpaga e toàest
o di io adoàaoàatestoà aà otaàfis al,àpo àse vido àdesig ado,à ueà ep ese taàaàa eitaç oàeà egula idadeàdosàe uipa e tosàeàp eçosà o sta tes
aà otaàfis al;

. . áàCo t atadaàdeve àe t ega à àCo t ata teàaà otaàfis alàdevida e teàp ee hidaàe,àseàopta teàdoà“IMPLE“,àoàTe oàdeàOpç o,
o fo eàlegislaç oàpe e te;

. . ásàe p esasà o àsedeàouàdo i ílioà oàDist itoàFede alà o à ditosàdeàvalo esàiguaisàouàsupe io esàaàR$à . , à i oà ilà eais
te oàseusàpaga e tosà feitosàe lusiva e teà edia teà ditoàe à o taà o e te,àe à o eàdoà e efi i io,à ju toàaoàBa oàdeàB asíliaà“/áà–
BRB.àPa aàta toàdeve oàap ese ta àoà ú e oàdaà o taà o e teàeàag iaàpa aàaàefe vaàdosà ditos,à o fo eàesta ele idoà oàDe etoàDist ital
ºà . / ,àdeà àdeàfeve ei oàdeà ;

. . áà Co t atadaà fa à jusà aoà e e i e toà deà paga e toà ape asà e à o t ap estaç oà à ealizaç oà efe vaà deà o p aà po à pa teà da
Co t ata te,à oàse doàdevidaà ual ue à et i uiç oàpe u i iaàu i a e teàe àvi tudeàdaàe ist iaàdeà elaç oà o t atual;

. . áà Co t ata teà oà seà espo sa iliza à peloà paga e toà deà uais ue à a uisiç esà oà ealizadasà ouà soli itadasà peloà E e uto à de
Co t atoàouàe àdes o fo idadeà o àesteàTe oàdeàRefe ia.

. DA FISCALI)AÇÃO DO CONTRATO

. . áà fis alizaç oà eà oà o t oleà doà o jetoà desseà I st u e toà se oà e e idosà po à o iss oà ouà se vido à doà DFTRáN“,à legal e te
ha ilitadoàeàdesig adoàpa aàdese pe ha àestaà fu ç o,à o àpode esàpa aàp a a à uais ue à atosà ueà seàdes e à aàp ese va àosàdi eitosàdo
CONTRáTáNTE,àdeve doàesteàf a uea à àCONTRáTáDáàoàliv eàa essoàaosàlo aisàdeàe e uç oàdosàt a alhos.àOse vido àouà o iss oàa ota àe
egist oàp p ioàtodasàasào o ias,àdete i a doàoà ueàfo à e ess ioà à egula izaç oàdasàfaltasàouàdefeitosào se vados,àe e e do,àai da,àas
de aisàat i uiç esàele adasà aàCa lhaàdoàE e uto ;

. . áàfis alizaç oàdeà ueàt ataàesteàite à oàe luià e à eduzàaà espo sa ilidadeàdaàCONTRáTáDá,ài lusiveà esulta teàdeài pe feiç es
t i as,à ví iosà ouà e p egoà deà ate ialà i ade uadoà ouà deà ualidadeà i fe io ,à eà aà o o iaà destes,à oà i pli aà aà o espo sa ilidadeà do
CONTRáTáNTEàouàdeàseusàage tes;

. . Oàfo e i e toàouàoàse viçoà ejeitado,àsejaàdevidoàaoàusoàdeà ate iaisàeài su os,àsejaàpo àte àsidoà o side adoàdeà à ualidade,
oàse àpagoàpeloàCONTRáTáNTE,àa a doàaàCONTRáTáDáà o àosà usàde o e tesàdoàfato.

. DO CONTRATO

. . Pa aà aà p estaç oà dosà se viçosà se à fo alizadoà Co t atoà ád i ist a voà esta ele e doà e à suasà l usulasà todasà asà o diç es,
ga a as,ào igaç esàeà espo sa ilidadesàe t eàasàpa tes,àe à o fo idadeà o àesteàTe oàdeàRefe iaàeàdaàp opostaàdeàp eçosàdaàli ita te
ve edo a;

. . áàvig iaàdoà o t atoàse àdeà à doze à eses,à o tadosàaàpa àdaàdataàdeàsuaàassi atu a.

. DO REAJUSTE DE PREÇOS

. . Oàvalo àdoào jetoàdestaàli itaç oà àfi oàeài eajust vel.

. GARANTIA CONTRATUAL

. . Oà Co t atado,à oà p azoà deà à dez à diasà o idosà ap sà aà assi atu aà doà Te oà deà Co t ato,à p esta à ga a aà oà valo
o espo de teàaà %à doisàpo à e to àdoàvalo àdoàCo t ato,àpode doàopta àpo à ual ue àdasà odalidadesàp evistasà oàa t.à àdaàLeià °à . ,àde

.

. DAS OBSERVAÇÕES GERAIS

. . áà elaç oàdeà o t atoàesta ele idaàe t eàaàCo t ata teàeàaàCo t atadaàse à egidaàpelaàLeiàFede alà ºà . / ,àpelosàDe etos
Dist itaisà ºà . / àeà ºà . / àeàsuasàalte aç es,àse àp ejuízoàdeàde aisà o asàapli veisàaosà o t atosàad i ist a vos.

. DO FORO

. . Fi aàeleitoàoàFo oàdeàB asília/DF,à o à e ú iaàe p essaàaà ual ue àout o,àpa aàdi i i àasàdúvidasà efe e tesàaoàCo t ato.

à

B asília/DF,à àdeàju hoàdeà .ààààààààààààààààààààà

 

Ela o adoàpo :

JULIO CESAR CAMARGO

Coo de aç o-Ge alàád i ist a vaà

 

ANEXO I

 

Materiais / Peças U idade de For eci e to Qua t. Valor
U itário

Valor
Total

Bu haàPVCà“- U idade à à

Hasteàdeàáte a e toà / à à U idade à à
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Co e to àdeà ediç oàdeàate a e toài speç oà U idade à à

Co e to àdeàp ess oà à“plità olt U idade à à

Co e to àpa aàte i alàa eoà efo çadoà / à/ U idade à à

Co e to à“plità oltàdeà U idade à à

Co doalhaàdeà o eà uà Met os à à

Co doalhaàdeà o eà uà Met os à à

I pe ea iliza teàpoliu eta oà is agaà g U idade à à

Pa afusoàse tavadoà os aàso e aà / à à U idade à à

P esilhaàdeàlat oàfu oà / U idade à à

Pa afusoàse tavadoà / à à U idade à à

Cai aàdeài speç oàdeàate a e toà àálve a ia U idade à à

Ta p oàdeàfe oàT- à U idade à à

G a poàpa aàhasteà efo çadoàTHà R U idade à à

Co e to àpa aàte i alàa eoàgalva izadoà / U idade à à

Te i alàa eoàH- àgalva izadoàHCTà / U idade à à

Tu oàdeàfe oàgalva izadoàdeà . / à à ast o U idade à à

Isolado àdeà ast oàdeà . / à efo çado U idade à à

Bu haàdeà eduç oàdeà . / àpa aà¾ U idade à à

Capto àF a kli àdeà àpo tas U idade à à

Baseà et li aàdeà . / àgalva izada U idade à à

Co ju toàdeà o t ave tage àpa aà ast o U idade à à

Isolado esàdeàdes idaàdeà“PDáàgptà àgalva izado U idade à à

M oàdeào a “e viço à à

Laudoàt i oà/àtesteàdeàfu io a e toàdoà“PDá “e viço à à

 

 

 

                                       

Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àJULIO CESAR CAMARGO - Matr. - ,
Coorde ador a  de Ad i istração Geral,àe à / / ,à sà : ,à o fo eàa t.à ºàdo
De etoà °à . ,àdeà àdeàsete oàdeà ,àpu li adoà oàDi ioàOfi ialàdoàDist itoàFede alà º

,à ui ta-fei a,à àdeàsete oàdeà .

áàaute idadeàdoàdo u e toàpodeàse à o fe idaà oàsite:
h p://sei.df.gov. /sei/ o t olado _e te o.php?
a ao=do u e to_ o fe i &id_o gao_a esso_e te o= à
ve ifi ado =à à digoàCRC=à A F .

"B asíliaà-àPat i ioàCultu alàdaàHu a idade"

“áINà-àEstaç oàRodofe ovi iaà“o elojaàálaà“ulà-àBai oà“eto àã easàIsoladasàNo teà-àCEPà - à-àDF

à
à

- / - Do .à“EI/GDFà



                        GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
               DFTRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL                  

               COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

ANEXO II – DO EDITAL 

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

   

 ___________________________________ condições de participação no Pregão nº 
___/2018, estando enquadrada nas boas práticas em sustentabilidade ambiental, de acordo 
com os critérios exigidos pela Lei Distrital nº 4.770/2012, cumprindo todas as suas 
exigências. 

 

Brasília-DF, ____ de __________ de 2018. 

 

______________________________________________ 
Nome, RG, cargo e assinatura do representante legal da empresa 

 
 
 
 

OBS.: emitir preferencialmente em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO III – DO EDITAL 
PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS 

Dados da Empresa:  
Razão Social  
CNPJ  
Endereço Completo  
CEP  
Fones / Fax  
E-mail  
Site Internet  
Optante SIMPLES  SIM ( ) NÃO ( )  
 

Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato: 

Nome 
Cargo 
Nacionalidade 
Estado civil 
Profissão 
Endereço Completo 
Fone / Fax 
CEP 
E-mail 
Carteira de Identidade 
Órgão Expedidor 
CPF 
 
Dados Bancários da Empresa: 
Banco 
Agência 
Conta 
 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome 
Cargo 
Endereço Completo 
CEP 
Fone / Fax 
E-mail 
 
Brasília-DF, ____ de __________ de _____. 
_____________________________________________ 
Representante Legal 
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ANEXO IV – DO EDITAL 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

ITEM ITENS QTDE  VALOR UNIÁRIO VALOR TOTAL 

01   R$ R$ 

02   R$ R$ 

03   R$ R$ 

04   R$ R$ 

Valor Total do Item R$ 
 
 
OBS:   Inclusão na Proposta das seguintes informações:                     
 

 Descrição detalhada do item, COM INDICAÇÃO de todas as características dos serviços, com especificações 

claras e detalhadas; 

 Inclusão de toda e qualquer observação necessária ao conhecimento do DFTRANS que complementem as 

especificações mínimas requeridas referentes aos serviços. 

 Preço unitário e Total da proposta em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso. 

 Declaração expressa de que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive 

tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a 

incidir sobre o objeto desta licitação, inclusive para a entrega dos materiais no endereço indicado no Edital. 

 Declaração expressa de estar de pleno acordo com todas as condições e obrigações constantes do edital e seus 

anexos. 

 Prazo de validade da Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias. 

 Razão social, endereço completo, telefone/fax, da empresa proponente, CNPJ, nome do banco, agência e n° da 

conta bancária onde deseja receber os seus créditos. 

 Juntar todos os documentos solicitados no item 9. 

 

PREÇO TOTAL DA PROPOSTA R$:_________ ( valor por extenso ) 

VALIDADE DA PROPOSTA: ______/______/______ (Não inferior a 60 dias) 

RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________ 

ENDEREÇO: ___________________________________________________ 

TELEFONE: _______________ FAX: __________ E-MAIL:____________ 

BANCO: _____ AGÊNCIA: ________ CONTA CORRENTE:____________ 

 

__________________, ____ de _________________ de ________ 

 

- carimbo padronizado de CNPJ - 

 

_______________________________________ 

Assinatura do responsável pela empresa 
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ANEXO V – DO EDITAL 
MINUTA DO CONTRATO  

 

MINUTA DO CONTRATO Nº   ____/2018, A SER 
CELEBRADO ENTRE O TRANSPORTE URBANO DO 
DISTRITO FEDERAL - DFTRANS E A EMPRESA 
____________, CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO 
CORRETIVA DO SPDA. 

                                     Processo nº 00098.00007086/2018-98 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES 

O DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal, Autarquia de Direito Público, integrante da 

Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF n.º 05.764.629/0001-21, 

sediada no SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte – Rodoferroviária - Sobreloja - Ala Sul – Brasília – 

DF, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, Sr. 

MARCOS TADEU DE ANDRADE, brasileiro, auditor de controle interno, casado, RG nº. ______ 

SSP/DF, CPF nº ____________, nomeado pelo Decreto de __________, publicado no DODF nº ___, 

de _________ e a empresa _____________________________________ , doravante denominada 

CONTRATADA, CNPJ nº________________________, com sede em 

____________________________________, TELEFONE: ___________________, correio 

eletrônico:_________________________, representada pelo Sr. _________________________, 

portador do RG nº ___________________________ e CPF nº ________________________ na 

qualidade de Representante Legal, e em observância às disposições da Lei nº. 10.520/2002, Lei 

Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/1993, bem como pelas Leis Distritais 

nº. 4.611/2011, 4.770/2012, pelos Decretos Distritais nº. 23.460/2002, 28.437/2007, 32.767/2011, 

35.592/2014 e 36.520/2015, Decreto Federal nº. 5.450/2005 e demais legislações aplicáveis, e suas 

alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, do Pregão Eletrônico nº ____/2018, 

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. Contratação de empresa especializada para a manutenção corretiva do Sistema de Proteção contra 

Descargas Atmosféricas – SPDA, com fornecimento de materiais, peças, mão de obra, certificações, 
laudos técnicos, aterramentos e equalizações na sede do Transporte Urbano do Distrito Federal – 

DFTRANS, conforme especificações e quantitativos previstas no Edital do Pregão Eletrônico nº 

____/2018 e seus anexos. 

2.2. As especificações técnicas, a mão de obra, fornecimento de materiais, peças e laudo técnico, 
descritos abaixo: 
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Item 

 

Materiais/peças 

Unidade de 

Fornecimento 

 

Quantidade 

1 Bucha PVC S-10 Unidade 485 

2 Haste de Aterramento 5/8 x 3m Unidade 12 

3 Conector de medição de aterramento inspeção 50mm2 Unidade 06 

4 Conector de pressão 35mm Split bolt Unidade 68 

5 Conector para terminal aéreo reforçado 5/8” /35mm Unidade 12 

6 Conector Split bolt de 50mm Unidade 12 

7 Cordoalha de cobre nu 35mm2 Metros 485 

8 Cordoalha de cobre nu 50mm2 Metros 28 

9 Impermeabilizante poliuretano bisnaga 300mg Unidade 06 

10 Parafuso sextavado rosca soberba 5/16” x 60mm Unidade 485 

11 Presilha de latão furo 3/8 Unidade 485 

12 Parafuso sextavado 1/4 x 50mm2 Unidade 76 

13 Caixa de inspeção de aterramento 30x30x50 Alvenaria Unidade 01 

14 Tampão de ferro T-16 30x30 Unidade 01 

15 Grampo para haste reforçado TH 58R Unidade 06 

16 Conector para terminal aéreo galvanizado 3/8 Unidade 12 

17 Terminal aéreo H-600mm galvanizado HCT 3/8” Unidade 12 

18 Tubo de ferro galvanizado de 1.1/2 3m (mastro) Unidade 04 

19 Isolador de mastro de 1.1/2 reforçado Unidade 12 

20 Bucha de redução de 1.1/2 para ¾ Unidade 04 

21 Captor Franklin de 4 pontas Unidade 04 

22 Base metálica de 1.1/2 galvanizada Unidade 04 

23 Conjunto de contraventagem para mastro Unidade 04 

24 Isoladores de descida de SPDA gpt 10 galvanizado Unidade 60 

25 Mão de obra Serviço 01 

26 Laudo técnico / teste de funcionamento do SPDA Serviço 01 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Instalação das cordoalhas de cobre nu de 35mm2 em toda a periferia (Gaiola de Faraday), 

contornando toda a cobertura da edificação, fazendo fechamento em anel superior na cobertura, 
fixando por meio de elementos de fixações com isoladores simples galvanizados e parafusos 

apropriados; 

3.2. Deverão ser revisadas as hastes galvanizadas a fogo, terminais aéreos h-600mm x 3/8”, fixados 
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em cada ponto de descida para o aterramento; 

3.3. Revisão dos pontos de aterramento para atender o sistema SPDA; 

3.4. Revisão/instalação de caixas de inspeção, com a finalidade de ensaiar a resistência ôhmica de 
aterramento; 

3.5. Ensaio do sistema de aterramento para certificação dos valores das resistências ôhmicas das 
malhas de aterramento da edificação; 

3.6. Instalação de subsistema de descidas que interligará a malha captora até a malha de aterramento 

com ampliação de cabos de cobre nu bimetálicos providos de elementos de fixações que serão fixados 
na alvenaria da edificação com bucha e parafusos; 

3.7. Revisão dos tubos de proteção mecânica das descidas para o aterramento; 

3.8. Impermeabilização de todos os furos com impermeabilizante apropriado para alvenaria; 

3.9. Ensaio de continuidade elétrica entre os pontos da parte inferior até a parte superior da estrutura, 

com a finalidade de saber se a continuidade elétrica e aceitável para escoar com segurança uma 

descarga elétrica atmosférica para a malha de aterramento, sem causar danos a estrutura da 

edificação; 

3.10. Utilizar o método de ensaio de Kelvin com cabos de 4 pontas C1, P1, P2, C2, conforme 

exigência da Norma 5419/15, injetando corrente de 5 a 150 amperes; 

3.11. Instalação de mastros de ferro tubular galvanizado de 1.1/2”, onde será instalado os novos 
captores Franklin, que foram furtados; 

3.12. Aterramento e equalização de todas as massas metálicas existentes na cobertura da edificação; 

3.13. Equalização de equipotenciais entre as malhas de captação e as massas metálicas existentes na 

cobertura da edificação para ficar no mesmo potencial e evitar centelhamento perigoso; 

3.14. Emissão de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, registrada no CREA pela execução 

da obra de instalação, contendo no mínimo: 

a) Relatório de verificação de necessidade do SPDA e de seleção do respectivo nível de proteção; 

b) Medição da resistência de aterramento para caso de SPDA externo; 

c) Continuidade elétrica para SPDA estrutural; 

d) Parecer constando a conformidade do SPDA. 

3.15. Todos os serviços deverão ser executados dentro das normas e padrões da ABNT/NBR com 



                  GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
               DFTRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL                 

                    COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Asa Norte – Estação Rodoferroviária – Sobreloja – Ala Sul – CEP 70.631-900 – BRASÍLIA – 
DF 

 

acompanhamento de profissional habilitado em seu respectivo Conselho e sempre observando que os 

produtos fornecidos deverão ser de 1ª linha, e os trabalhos deverão ser executados dentro das normas 

técnicas de segurança do trabalho; 

3.16. Para a execução dos serviços objeto deste Termo a empresa contratada deverá conter em seu 

quadro, profissional de nível superior habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

3.17. Entregar os serviços objeto deste Instrumento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a 

partir do recebimento da Ordem de Serviço; 

3.18. O recebimento do objeto será realizado definitivamente em até 15 (quinze) dias quando da 

conclusão dos serviços integralmente, verificadas a adequação do objeto aos termos contratuais, e 
deverão ter sido satisfeitas as condições a seguir: 

a) atendidas todas as reclamações da Fiscalização, referentes a defeitos ou imperfeições apontadas ou 

que venham a ser verificados em qualquer elemento dos serviços executados; 

b) verificados os resultados dos relatórios e laudos que deverão estar de acordo com os padrões de 
legislação vigente. 

3.19. O recebimento pela Administração não modifica, restringe ou elide a plena responsabilidade da 
CONTRATADA pela solidez e segurança do serviço, nem é co-profissional pela perfeita execução 
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela legislação de regência ou pelo contrato. 

3.20. A garantia dos serviços e materiais deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, após a entrega e 

a partir do atesto da Nota Fiscal. 

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA 

4.1. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis 

uma única vez por igual período, a critério do órgão contratante, contado da assinatura do contrato, 

comprovante de prestação de garantia no valor de R$ _____ (___________), correspondente a 2% 

(dois por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 56 da Lei no 8.666/93. 

4.2 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% 

(dois por cento); 

4.3 A garantia, a critério da licitante vencedora, se fará mediante escolha por uma das seguintes 

modalidades: 

a) caução: em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 
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b) seguro-garantia; ou 

c) fiança bancária. 

4.4 Nos casos das modalidades "b" ou "c" do item anterior, deverá ser observado o disposto nos itens 

seguintes: 

4.4.1 A validade mínima da garantia deverá cobrir 3 (três) meses, além do prazo pactuado para a 

vigência contratual. 

4.4.2 A inadimplência da CONTRATADA quanto à execução do contrato principal, que ocorrer 

dentro do prazo de vigência da apólice ou fiança e a expectativa e/ou a reclamação de dano por 

inadimplência contratual deverão ser comunicadas pelo CONTRATANTE à Seguradora ou banco 

fiador, imediatamente após o seu conhecimento, observando que o prazo limite para tal reclamação 

será a data do final de vigência da apólice ou fiança. 

4.4.3. Comprovada a inadimplência da CONTRATADA, em relação às obrigações cobertas pela 

apólice e/ou fiança, que foram objetos de comunicação de expectativa de dano por inadimplência 

contratual e/ou reclamação, tornar-se-á exigível a garantia do seguro ou fiança. 

4.4.4. A modalidade de Seguro Garantia deverá seguir as normas da Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP, em especial a Circular SUSEP nº 477, de 30 de setembro 2013. 

4.4.5. A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site 

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp 

4.4.6. Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações: 

a) O objeto a ser contratado, especificado no Edital; 

b) Nome e número do CNPJ do SEGURADO (DFTRANS); 

c) Nome e número do CNPJ do emitente (Seguradora); 

d) Nome e número do CNPJ da CONTRATADA (Tomador). 

4.4.7. Na modalidade de “Fiança Bancária” deverá ser emitida carta de fiança por instituição 
financeira idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação própria. 

4.4.8. As cartas de fiança emitidas por consultorias empresariais, não autorizadas pelo Banco Central, 

não servem para os fins do art. 56, §1", III, da lei n". 8.666/93. 

4.5 A garantia prestada servirá para o fiel cumprimento do contrato, respondendo, inclusive, pelas 

multas eventualmente aplicadas, devendo a apólice de seguro-garantia ou carta fiança fazer constar tal 

responsabilidade. 
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4.6 A garantia, ou seu saldo, será liberada após a vigência do contrato e desde que integralmente 

cumpridas todas as obrigações assumidas. Quando prestada em dinheiro, será atualizada 

monetariamente. 

4.7. Por ocasião do reajuste dos preços dos serviços, a CONTRATADA providenciará o reforço da 

garantia em valor proporcional ao percentual ocorrido. 

4.8. No caso de a CONTRATADA não recolher a garantia no prazo estipulado, poderá ter os 

pagamentos retidos até a regularização da situação, podendo inclusive ter o contrato rescindido. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

5.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser 

prorrogado. 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR 

6.1 O valor total do contrato é de R$ ________,(________________________________), procedente 

do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei 

Orçamentária Anual.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:  

Unidade Orçamentária:  

Programa de Trabalho:  

Fonte:  

Natureza da despesa:  

7.2 O empenho inicial é de _______________ (________________________), conforme Nota de 

Empenho nº _______________, emitida em _______________, sob o evento nº ____________, na 

modalidade ___________. 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 

8.1 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 5º 

quinto dia útil após sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.  

8.2. Para efeito de pagamento a CONTRATADA deverá comprovar sua regularidade por meio dos 

seguintes documentos, em plena validade: 
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a) Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando o disposto no art. 4° do decreto n° 

6.106, de 30.04.2007;   

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela 

Caixa Econômica Federal; 

c) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme Lei nº. 12.440, de 07 de julho de 2011, Art. 

642-A. 

8.3 O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta. 

8.4. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal com créditos de valores iguais ou 

superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) terão seus pagamentos feitos exclusivamente mediante 

crédito em conta corrente, em nome do benificiário, junto ao Banco Regional de Brasília – BRB, 

consoante art. 6º do Decreto nº 32.767/2011. 

8.5 Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condição deverá ser informada na 

Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter retido na fonte os tributos incidentes sobre a operação, 

relacionados no art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006. 

8.6 Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA, caso o(s) fornecimento(s) seja(m) rejeitado(s) 

pela fiscalização do contrato, devendo esse(s) ser(em) substituído(s) ou corrigido(s) pela 

CONTRATADA de modo a obter a aprovação da fiscalização, quando for o caso. 

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

despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a CONTRATADA providencie as 

medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

9.1. Cumprir e fazer cumprir, por intermédio da Coordenação de Logística, os termos do Contrato, 

observando-se, primordialmente, a legislação afeta aos contratos administrativos; 

9.2. Notificar à empresa fornecedora, por escrito, a ocorrência de qualquer anormalidade observada 
durante a operacionalização do contrato; 

9.3. Acompanhar o desempenho dos funcionários da CONTRATADA durante o fornecimento dos 

materiais, mantendo rigoroso controle sobre os mesmos; 

9.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as Normas de Planejamento, Orçamento, 

Finanças, Patrimônio e Contabilidade do DF; 
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9.5. Informar à CONTRATADA quaisquer alterações de prepostos do órgão, no que tange à 

operacionalização contratual; 

9.6. Atestar ou recusar as notas fiscais apresentadas pela CONTRATADA, após verificação da 
conformidade do material/serviço constante na nota com o efetivamente recebido e do preço com o 

estabelecido no contrato; 

9.7. Determinar a retificação de dados por parte da CONTRATADA sempre que detectar 

inconsistências, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se for o caso; 

9.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as especificações contidas 

no Termo de Referência ou com as obrigações assumidas pela CONTRATADA; 

9.9. Receber os materiais nas condições integrais deste Termo de Referência, observados os 

dispositivos legais quanto ao RECEBIMENTO PROVISÓRIO e DEFINITIVO, estando o objeto em 

conformidade com as condições e especificações técnicas; 

9.10. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, fazendo valer a efetividade das obrigações 

assumidas pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

10.1. A CONTRATADA deverá estar em acordo com as seguintes normas: NBR-5419/2015 – 

Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; NBR-13571/1996 – Hastes de aterramento em 

aço cobreado e acessórios e NR 35/2013 – Norma para Trabalho em altura; 

10.2. Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços contratados, empenhando-se para 

que os mesmos sejam realizados por mão de obra técnica qualificada, com esmero e perfeição, em 
conformidade com as disposições deste Termo de Referência, bem como com as condições propostas 

e aceitas na licitação, já devendo estar inclusos no valor proposto todos os custos pertinentes à 

formação do preço, tais como material, mão de obra, equipamentos de segurança (EPIS), transportes, 

impostos, taxas, encargos sociais trabalhistas, frete e demais incidências; 

10.3. A contratada não poderá, em hipótese nenhuma, iniciar os serviços contratados sem prévia 

emissão, pela contratante (FISCALIZAÇÃO) da correspondente Ordem de Serviço; 

10.4. Transportar seus funcionários, ferramentas e equipamentos, para o local de serviço; 

10.5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, as peças 

utilizadas, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou vícios de 

fabricação; 

10.6. Notificar a CONTRATANTE, em qualquer momento, da existência de ocorrências que venham 
afetar a execução dos serviços contratados; 
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10.7. Reparar, ou quando isto for impossível, indenizar por danos materiais e/ou pessoais, erros na 

execução dos serviços objeto do presente termo de referência, que sobrevenha em prejuízo da 

CONTRATANTE ou de terceiros, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE; 

10.8. Responsabilizar-se por quaisquer danos que seus empregados causarem à Administração; 

10.9. Responsabilizar-se por qualquer atendimento médico, acidente ou mal súbito que venha ocorrer 

com seus empregados; 

10.10. Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes das ações judiciais, por 

prejuízos havidos e originados da execução do contrato, e que sejam ajuizados contra a 

CONTRATANTE por terceiros; 

10.11. Manter devidamente limpos os locais onde se realizarem os serviços; 

10.12. Utilizar material de limpeza próprio, não podendo u lizar materiais de limpeza da 

CONTRATANTE ou de suas demais terceirizadas, a não ser que a Administração, em caráter de 

excepcionalidade, o permita; 

10.13. Refazer todo e qualquer serviço não aprovado pela CONTRATANTE, sem qualquer ônus 

adicional; 

10.14. Substituir imediatamente qualquer empregado responsável pela execução dos serviços que 

causar embaraço à boa execução do contrato ou por recomendação da fiscalização; 

10.15. Executar e entregar os serviços objeto deste Instrumento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

corridos a partir do recebimento da Ordem de Serviço; 

10.16. Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, provenientes da realização 

dos serviços de troca de dispositivos, recarga, teste hidrostático, transporte dos extintores e outras, sem 

custo adicional para o Contratante; 

10.17. Cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, diligenciando 

para que seus profissionais trabalhem com Equipamento de Proteção Individual (EPI), ficando a cargo 
da CONTRATADA e as suas expensas o fornecimento desses equipamentos, podendo a 

CONTRATANTE paralisar os serviços enquanto tais empregados não es verem devidamente 

protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da CONTRATADA; 

10.18. A CONTRATADA responderá pessoal, direta e exclusivamente pelas reparações decorrentes 

de acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados e por danos pessoais ou materiais 

causados à CONTRATANTE ou a terceiros, mesmo que ocorridos na via pública, decorrentes da 

execução dos serviços; 
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10.19. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sob pena de rescisão 

contratual; 

10.20. Responder e arcar, em relação aos seus funcionários e/ou contratados, por todos os encargos 

previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, transporte, 

seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos 

necessários à venda dos equipamentos. Sua inadimplência não transferirá a responsabilidade por seu 

pagamento à Autarquia, nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a Contratada 

renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade com o DFTRANS; 

10.21. Providenciar, por sua conta e responsabilidade, todos os registros e licenças exigidos por lei ou 

atos dos Órgãos Federais, Estaduais e Municipais competentes, para a execução dos serviços; 

10.22. A empresa deverá possuir e manter em seus quadros durante a execução do contrato, um 

profissional de nível técnico ou superior, aqui denominado Responsável Técnico, que será responsável 

pelas suas atividades técnicas. Serão considerados profissionais habilitados para o exercício dessas 

funções os seguintes profissionais (conforme resolução do CONFEA – DN 070 de 26 de outubro de 

2001): engenheiro eletricista, engenheiro de computação, engenheiro mecânico-eletricista, engenheiro 

de produção – modalidade eletricista, engenheiro de operação – modalidade eletricista e tecnólogo na 

área de engenharia elétrica, comprovadamente registrados em seus respectivos Conselhos Regionais. 

A comprovação da vinculação do profissional com a empresa dar-se-á mediante a apresentação, no 

mínimo, de contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil comum, com prazo mínimo 

de duração determinado, de modo a garantir a permanência do profissional durante a execução dos 

serviços, admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 
que aprovada pela Administração; 

10.23  A empresa fica obrigada a manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, durante a execução contratual. 

10.23. Apresentar fatura referente aos materiais fornecidos, dentro de seu prazo de validade, 

devidamente acompanhada das certidões negativas de débitos exigidas em lei. 

10.24. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor 

inicialmente contratado, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

11.1. 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. 

11.2 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. 
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11.3 O contrato poderá ser aditivado em até 25%, conforme Art. 65, §1º da Lei nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

12.1 A DFTRANS designará servidor responsável pela fiscalização, ao qual competirá acompanhar, 

controlar e avaliar a execução dos serviços, bem como dirimir as dúvidas que surgirem no seu curso, 

de tudo dando ciência à administração superior, nos termos do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

12.2 A fiscalização realizada pela DFTRANS não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade na prestação dos serviços e, 

na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade desta, em conformidade com o disposto no 

art. 70, da Lei nº. 8.666/93. 

12.3 A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de 

vigência do Contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

12.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Executor do Contrato deverão 

ser autorizadas pela autoridade competente da Autarquia em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 

12.5. O fornecimento rejeitado, seja devido ao uso de materiais e insumos, seja por ter sido 

considerado de má qualidade, não será pago pelo CONTRATANTE, arcando a CONTRATADA com 

os ônus decorrentes do fato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

13.1 Caso a contratada não cumpra integralmente ou em parte as obrigações contratuais assumidas, 

garantida prévia e ampla defesa, estará sujeita às sanções previstas no Decreto nº 26.851 de 30 de maio 

de 2006 e suas alterações, e subsidiariamente, às previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/2002. 

13.2. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não aceitar a nota de 

empenho, não assinar o contrato, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução 

de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 

modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, 

ficará impedido de licitar e de contratar com o Distrito Federal pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

13.3 O CONTRATANTE poderá utilizar-se da sanção de advertência, prevista no art. 87, I, da Lei n.º 

8.666/1993, aplicada ao pregão subsidiariamente. 

13.4. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com o Distrito Federal poderão 

ser aplicadas à CONTRATADA, juntamente com a multa administrativa. 
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OCORRÊNCIA MULTA 

Atraso na entrega 

Até 30 dias 0,33% do contrato por dia de atraso 

Acima de 30 dias 0,66% do contrato por dia de atraso 

13.5. Para aplicação das sanções administrativas, a Administração Pública deverá garantir a ampla 

defesa e o contraditório. As multas serão tratadas conforme a tabela abaixo: 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

14.1. Os profissionais e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira, todas as obrigações decorrentes da 

legislação trabalhista, previdenciária, infortunista do trabalho, fiscal e comercial, às quais se obriga a 

saldar na época devida, conforme disposto no Parágrafo 1º, art. 71, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 

15.1 A inexecução total ou parcial, deste Contrato, enseja a sua rescisão, conforme hipóteses 

expressamente previstas no art. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, garantida a prévia defesa. 

15.2 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - REAJUSTE 

16.1 O valor do objeto deste contrato é fixo e irreajustável. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA –DOS CRITÉRIOS SÓCIOAMBIENTAIS 

17.1. Existe o dever da Administração Pública de levar em conta os aspectos socioambientais para 

realização de compra pública sustentável, de modo a valorizar os custos efetivos que considerem 

condições de longo prazo, buscando gerar benefícios à sociedade e economia, além de reduzir os 

danos ao ambiente natural, conforme os preceitos do artigo 3º da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 

1993 e Lei Distrital n.º 4.770/2012 de 22 de fevereiro de 2012. 

17.2. Conforme o Art. 7º as especificações e as demais exigências para aquisição de bens, observado o 

disposto no art. 12 da Lei federal nº 8.666, de 1993, devem levar em consideração especialmente os 

bens que, no todo ou em parte: 

I – sejam constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

II – ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
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III – não contenham substâncias perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por 

organismos nacionais ou internacionais; 

IV – estejam acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável, 

com o menor volume possível; 

V – funcionem com baixo consumo de energia ou de água; 

VI – sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, signifiquem 

economia no consumo de recursos naturais; 

VII – possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais; 

VIII – possuam certificação de procedência de produtos. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS 

18.1. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito de 

solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base o que dispõem a Lei 

nº 8.666/93, e demais legislações vigentes aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA VINCULAÇÃO 

19.1 O teor do Edital e seus anexos, na modalidade de Pregão Eletrônico nº ___/2018, e a proposta da 

CONTRATADA são partes integrantes deste Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

20.1 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. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO CUMPRIMENTO AO DECRETO DISTRITAL Nº 

34.031/2012 

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

Corrupção, pelo telefone 0800-6449060. (Parecer nº 330/2014-PROCAD/PGDF). 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO 

22.1. As partes contratantes elegem o foro de Brasília, em privilégio a qualquer outro, para dirimir as 

questões oriundas deste CONTRATO. 
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22.2 E assim, por estarem justas e contratadas, firmam o presente em 02 (duas) vias, de um só teor e 

efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, que desde já, consideram abonadas em juízo ou fora 

dele, obrigando-se por si e seus sucessores a fazê-lo cumprir nos termos e condições estipulados. 

Brasília, __ de _______ de 2018. 

 
CONTRATANTE: 
 
______________________________ 
MARCOS TADEU DE ANDRADE 

Diretor-Geral 
 

 
CONTRATADA: 

 
 

_______________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Representante Legal 
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ANEXO VI – DO EDITAL 
 Planilha demonstrativa de valores estimados 

 
 

Itens Materiais Unidade de Medida Quant. Valor Total 

1 Bucha PVC S-10  Unidade 485  R$           310,40  

2 Haste de Aterramento 5/8 x 3m Unidade 12  R$           408,00  

3 Conector de medição de aterramento inspeção 50mm2 Unidade 06  R$             76,68  

4 Conector de pressão 35mm Split bolt Unidade 68  R$           403,92  

5 Conector para terminal aéreo reforçado 5/8” /35mm Unidade 12  R$           117,24  

6 Conector Split bolt de 50mm Unidade 12  R$           101,28  

7 Cordoalha de cobre nu 35mm2 Metros 485  R$        7.978,25  

8 Cordoalha de cobre nu 50mm2 Metros 28  R$           653,80  

9 Impermeabilizante poliuretano bisnaga 300mg Unidade 06  R$           180,60  

10 Parafuso sextavado rosca soberba 5/16” x 60mm Unidade 485  R$           441,35  

11 Presilha de latão furo 3/8 Unidade 485  R$        1.687,80  

12 Parafuso sextavado 1/4 x 50mm2 Unidade 76  R$             78,28  

13 Caixa de inspeção de aterramento 30x30x50 Alvenaria Unidade 01  R$             42,37  

14 Tampão de ferro T-16 30x30 Unidade 01  R$             25,63  

15 Grampo para haste reforçado TH 58R Unidade 06  R$             63,36  

16 Conector para terminal aéreo galvanizado 3/8 Unidade 12  R$           102,12  

17 Terminal aéreo H-600mm galvanizado HCT 3/8” Unidade 12  R$           110,76  

18 Tubo de ferro galvanizado de 1.1/2 3m (mastro) Unidade 04  R$           374,00  

19 Isolador de mastro de 1.1/2 reforçado Unidade 12  R$           120,72  

20 Bucha de redução de 1.1/2 para ¾ Unidade 04  R$             37,60  

21 Captor Franklin de 4 pontas Unidade 04  R$           224,84  

22 Base metálica de 1.1/2 galvanizada Unidade 04  R$           180,56  

23 Conjunto de contraventagem para mastro Unidade 04  R$           469,16  

24 Isoladores de descida de SPDA gpt 10 galvanizado Unidade 60  R$           522,00  

25 Mão de obra Serviço 01  R$      12.639,25  

26 Laudo técnico / teste de funcionamento do SPDA Serviço 01  R$        1.429,60  

Valor Total Materiais, Mão de Obra e Laudos Técnicos  R$      28.779,57  

 


