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SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 – CPL/SLU-DF

Regido pela Lei n° 8.666/1993 e alterações supervenientes, Lei Complementar nº 123/2006, bem
como pelas Leis Distritais nos 4.611/2011, 4.770/2012 e 6.112/2018, pelo Decreto Distrital nº
35.592/2014, e demais legislações aplicáveis.

OBJETO

Contratação de Empresa de Engenharia para execução de serviço de Engenharia
para construção de um CTRS – para o manejo dos resíduos sólidos urbanos,
oriundos de descarte de resíduos domiciliares ou a eles assemelhados (papéis,
plás cos, metais, entre outros), que compreende a recepção dos resíduos
sólidos urbanos para triagem, prensagem, enfardamento, armazenamento e
comercialização com disposição adequada dos rejeitos descartados.

SESSÃO PUBLICA DE ABERTURA DO CERTAME

DATA: 16/07/2018 HORÁRIO DE BRASÍLIA:  09hs00min

ENDEREÇO DA SESSÃO
PÚBLICA

AUDITÓRIO DO SLU/DF “Espaço do Saber” - SETOR COMERCIAL SUL –
Quadra 08 – Bl. B-50, 6º andar – Ed. Venâncio 2.000 – Brasília/DF.

PROCESSO  094.000.739/2017

ESTIMATIVA R$ 853.520,58

REGIME EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

TIPO MENOR PREÇO

MODALIDADE CONCORRÊNCIA (Art. 23, inciso I, alínea “C” da Lei 8.666/93

 

DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA DE
TRABALHO

FONTE ELEMENTO DE DESPESA

15.452.6210.3016.0001 100 449051

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PRESIDENTE:

Neide Aparecida Barros da Silva

MEMBRO:

Carla Patrícia B. Ramos

Janaína Adriana da Trindade

Eugênio de Morais Carreiro

Elilúcia Carnaúba Barros

AUDITÓRIO DO SLU/DF “Espaço do Saber” - SETOR
COMERCIAL SUL – Quadra 08 – Bl. B-50, 6º andar – Ed.
Venâncio 2.000 – Brasília/DF.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.slu.df.gov.br

TELEFONES: (61) 3213-0200

E-MAIL: copel@slu.df.gov.br

A Comissão, cons tuída por designação presidencial, conforme Instrução nº 124, de 03 de maio de
2018, publicada no DODF nº 86, de 07 de maio de 2018, pág.  29, torna público, para conhecimento
dos interessados que, na data, horário e local acima indicados, reunir-se-á a fim de receber,
simultaneamente, documentação de habilitação e proposta de preços em conformidade com os
termos deste Edital e seus anexos.

CAPÍTULO I - DO OBJETO

1.1. Contratação de Empresa de Engenharia para execução de serviço de Engenharia para construção
de um CTRS – para o manejo dos resíduos sólidos urbanos, oriundos de descarte de resíduos
domiciliares ou a eles assemelhados (papéis, plás cos, metais, entre outros), que compreende a
recepção dos resíduos sólidos urbanos para triagem, prensagem, enfardamento, armazenamento e
comercialização com disposição adequada dos rejeitos descartados.

CAPÍTULO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. A despesa com a execução do objeto desta licitação é es mada em R$ 853.520,58 (oitocentos e
cinquenta e três mil, quinhentos e vinte  reais e cinquenta e oito  centavos), que será imputada à
conta da disponibilidade orçamentária encontra-se com o seguinte enquadramento:

Programa de Trabalho
Natureza da Despesa FT

Código Subatividade Descrição

15.452.3016.0001
Construção de Unidades Operacionais de
Manejo de Resíduos Sólidos do DF

4.4.90.51 Obras e Instalações 100

CAPÍTULO III – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO

3.1. Nos termos do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da
data fixada para recebimento dos envelopes, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório desta Concorrência, devendo ser entregue diretamente ao Núcleo de
Documentação e Comunicação (NUDOC), SETOR COMERCIAL SUL – Sala 201, Quadra 08 – Bl. B-50, 6º
andar,– Ed. Venâncio 2.000 – Brasília – DF. A Administração julgará e responderá as impugnações
e/ou esclarecimentos em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art.
113 do mencionado diploma legal.

3.2. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante a administração o licitante
que não o fizer até o 2º (segundo) dia ú l que anteceder a abertura dos envelopes, indicando as
falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito
de recurso.

3.3. A impugnação feita pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório.

3.4. A par cipação no certame, sem que tenha sido tempes vamente impugnado o presente edital,
implicará a plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.
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3.5. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respec vo prazo legal ou, no caso de
empresas que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não iden ficado no
processo para responder pela proponente.

3.6. A pe ção 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 o Edital).

3.7. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para
realização do certame, exceto quando, inques onavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.

 CAPÍTULO IV – DA PARTICIPAÇÃO DOS LICITANTES

4.1. Somente poderão apresentar propostas as empresas legalmente estabelecidas, especializadas no
ramo e que satisfaçam as condições deste Edital e seus anexos

4.2. Será permi da a par cipação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, com intuito de
reforço da capacidade técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de
matéria prima, equipamentos e pessoal especializado, ensejando ainda a par cipação de maior
número de empresas, possibilitando o aumento na compe vidade, desde que sa sfaçam plenamente
todas as cláusulas deste edital, seus anexos e a legislação em vigor. Para tanto deverão ser
observadas as seguintes diretrizes:

I.     apenas serão aceitos consórcios compostos por pessoas jurídicas;

II.    deverá ser apresentada promessa de cons tuição do consórcio, discriminando a
empresa líder, estabelecendo responsabilidade solidária com a indicação do percentual de
responsabilidade de cada consorciada, bem como a etapa da par cipação na execução dos
serviços, objeto da presente licitação, subscrito pelos consorciados;

III.  deverão ser apresentados os documentos de habilitação por parte de cada consorciado,
observado o disposto no Capítulo VII deste Edital, admi ndo-se, para efeito de qualificação
técnica, o somatório dos quan ta vos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação
econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua
respectiva participação;

IV.  fica vedada a par cipação de pessoa jurídica consorciada, na mesma licitação, por
meio de mais de um consórcio ou isoladamente;

4.2.1. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente,
à empresa brasileira, observado o disposto no inciso III do item 4.2.

4.2.2. A cons tuição e o registro do eventual Consórcio vencedor deverá ocorrer antes da
celebração do contrato e ser aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas,
nos termos da promessa referida no Inciso II do item 4.2. 

4.2.3. A promessa de cons tuição do Consórcio de que trata o item 4.3 deste Capítulo, deverá
obedecer aos seguintes requisitos:

4.2.3.1.  indicar a líder do Consórcio, que será responsável pelo cumprimento das
obrigações das consorciadas;

4.2.3.2. conferir à líder amplos poderes para representar as consorciadas no procedimento
licitatório e durante a execução do Contrato, inclusive para assinar o instrumento
contratual e eventuais adi vos, contrair obrigações em nome das consorciadas rela vas ao
objeto do presente certame, receber o preço dos serviços, dar quitação, responder
administrativamente e judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e citação;

4.2.3.3.  regular a par cipação de cada consorciada pelos atos pra cados por quaisquer
delas, tanto na fase da licitação quanto na de execução do contrato dela eventualmente
decorrente, indicando, inclusive a etapa de execução dos serviços e a par cipação
percentual de cada consorciada no preço dos serviços;

4.2.3.4. regular as obrigações de cada consorciada quanto ao cumprimento das obrigações
contratuais e/ou técnicas, devendo as integrantes do Consórcio ser obrigatoriamente
responsáveis solidárias pelo cumprimento licitatório e do Contrato;

4.2.3.5. indicar o compromisso dos consorciados de que não se cons tuem nem se
cons tuirão, para os fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não
adotará denominação própria diferente da de seus integrantes.

4.2.4. A Líder no consórcio será a representante junto à Comissão Especial de Licitação, para os
efeitos de comunicações, diligências ou avisos, seja ao consórcio ou a consorciada, e deverá
deter poderes específicos para receber as instruções em nome de todos os demais membros.

4.2.5. As alterações na cons tuição ou composição do consórcio deverão ser subme das à
anuência e aprovação do Serviço de Limpeza Urbana-SLU/DF, visando manter válidas as
premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original.

4.2.6. O prazo de duração de consórcio deve coincidir, no mínimo, com o prazo de conclusão do
objeto licitatório, até sua aceitação definitiva.

4.3. Não poderão participar desta licitação:

4.3.1. As empresas que:

I. não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;

II. estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública ou
suspensas pelo SLU/DF, nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/1993.

4.4. As pessoas sicas e/ou jurídicas que se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 12 da Lei nº
8.666/93 ou naquelas previstas no art. da Lei nº 8.429/1992.

CAPÍTULO V - DA SUBCONTRATAÇÃO

5.1. Não será permitida a subcontratação de parte dos serviços do presente objeto.

CAPÍTULO VI - DO RECEBIMENTO DO ENVELOPE

6.1. Até o dia, hora e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá apresentar à
Comissão, simultaneamente, a sua documentação e proposta de preços em envelopes separados,
fechados, respec vamente, em suas partes externas e frontais, contendo, em caracteres destacados,
além do nome da Empresa, Razão Social ou Denominação, os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO

Número da Concorrência:

Razão Social da licitante:

Data, horário e local da abertura:

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

Número da Concorrência:
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Razão Social da licitante:

Data, horário e local da abertura:

6.2. Após o prazo estabelecido para recebimento dos envelopes e a Presidente da COMISSÃO ter
declarado estar encerrado o prazo para tanto, nenhum outro envelope ou documento será aceito.

6.3. A abertura dos envelopes de “Documentação” e “Proposta de Preços” será realizada em ato
público, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos representantes presentes das licitantes
e pela COMISSÃO, devendo quaisquer reclamações a respeito ser feitas nesse momento pelos seus
representantes legais.

6.4. Recebidos os envelopes “Documentação” e “Proposta de Preços” e, uma vez iniciada a sua
abertura, não serão permi das quaisquer re ficações que possam influir no resultado final do
processo licitatório.

6.5. A falta de assinatura em qualquer dos documentos de habilitação ou da proposta de preços
poderá ser suprida na sessão de abertura dos respec vos envelopes, desde que a licitante esteja
devidamente representada, sendo vedadas quaisquer assinaturas em momento posterior.

6.6. Após a fase de habilitação, não cabe desistência das propostas, salvo por mo vo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela COMISSÃO.

CAPÍTULO VII – DA HABILITAÇÃO

7.1. O Envelope nº 01 (Documentação), rela vo à documentação, deverá conter, em plena validade, os
seguintes documentos:

7.1.1    Cer ficado de Registro Cadastral de Habilitação de firmas - CRC, expedido por órgão ou
entidade da Administração Pública, emitido nos termos da Lei nº 8.666/1993.

7.1.2    Prova de regularidade rela va ao Fundo de Garan a por Tempo de Serviço (CR-FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

7.1.3    Prova de regularidade com as Fazendas Nacional, Estadual/Distrital e Municipal, do
domicílio da sede do licitante, somente para os tributos relativos à atividade licitada;

7.1.4.   Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

7.1.5.   Cer dão Nega va de Pedido de Falência, Concordata e/ou Recuperação Judicial expedida
por distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição ou revalidação nos úl mos 30
(trinta) dias que antecedem à abertura dos envelopes de habilitação, caso o documento não
consigne o seu prazo de validade;

7.1.6.   Declaração emi da pela licitante de que não possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/1999).

7.1.7.   Declaração emi da pela licitante de que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei
Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012 e suas alterações;

7.1.8.   Prova de inscrição ou registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, da localidade da sede da licitante. No caso de a licitante vencedora possuir registro
no CREA de outra localidade, deverá apresentar visto do Conselho respec vo do Distrito Federal,
previamente à contratação.

7.1.9.   Procuração, pública ou par cular, passada pela licitante, assinada por quem de direito,
outorgando ao seu representante poderes para tomar as decisões que julgar necessárias, durante
as sessões públicas rela vas ao certame, sendo necessário o reconhecimento de firma no caso
de procuração par cular, ou outro documento equivalente. No caso de par cipação de empresas
em consórcio, o credenciamento do representante deverá ser realizado pela empresa líder do
consórcio.

7.1.10. Registro comercial, no caso de empresário individual;

7.1.11. Ato cons tu vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores e alterações ou da consolidação respectiva;

7.1.12. Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia –
CREA, em plena validade;

7.1.13  Caso da empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no
CREA do Distrito Federal, deverão ser providenciados os respec vos vistos deste órgão regional
por ocasião da assinatura do contrato;

7.1.14. Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas
de direito público ou privado, que comprove(m) a ap dão da licitante para o desempenho de
a vidades, que são objeto desta licitação, em caracterís cas, quan dades e prazos, limitadas as
parcelas de maior relevância e do valor significa vo do objeto, ou seja, comprovar que já
executou obra de edificações com área mínima de 40 m², e serviços de terraplenagem com
movimento de terra com volume mínimo de 50 m³.

i. No caso de apresentação de mais de 01 (um) atestado para comprovação do quan ta vo
mínimo exigido, estes deverão referir-se a períodos concomitantes;

ii. O(s) atestado(s) ou cer dão(ões) recebido(s) estão sempre sujeitos à verificação pelo SLU
quanto à veracidade dos seus respec vos conteúdos, inclusive para os efeitos previstos
nos artigos 90, 101 e 102 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

iii. O atestado mencionado acima, deverá(ão) constar do(s) atestado(s), os seguintes dados:
data de início e término; n.º do contrato ou nº da nota de empenho, local de execução;
nome do contratante e contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) tulo(s)
profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; especificações técnicas dos serviços e
quantitativos executados.

7.1.15. Comprovação de profissional (is) de nível (is) superior (es) com graduação em engenharia,
devidamente registrado (s) no CREA, detentor (es) do Acervo Técnico que comprove (m) a ap dão
para o desempenho de a vidades per nentes e compa veis em caracterís cas com o objeto da
licitação, limitadas estas às parcelas de maior relevância e valor significa vo do objeto da
licitação, e da (s) respec va(s) Cer dão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo referido
conselho.

i. O vinculo profissional do responsável técnico deverá ser comprovado por ocasião da
assinatura do contrato, da seguinte forma:

Sócio – Cópia auten cada do contrato social ou estatuto social, devidamente
registrado no órgão competente;

Diretor – Copia auten cada do contrato social, em se tratando de firma individual,
ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade anônima;
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Empregado – cópia auten cada da ficha ou livro de registro de empregado
registrado na DRT, ou ainda, cópia auten cada da Carteira de Trabalho e
Previdência Social; e

Autônomo prestador de serviço – cópia auten cada do contrato de prestação de
serviços compatíveis com o objeto da licitação.

ii. A comprovação de que trata o inciso supra poderá ser também, realizada mediante
apresentação de cópia autenticada de contrato de prestação de serviço.

7.1.16. Declaração de que, se caso vencedor da licitação, disponibilizará pessoal e equipamentos
nas condições e nos prazos estabelecidos neste certame, para execução do serviço pretendido.

7.1.17. Relação da equipe técnica.

7.1.18. Balanço Patrimonial do úl mo exercício social e demonstrações contábeis do úl mo
exercício social, devidamente assinado por profissional habilitado, já exigíveis e apresentados na
forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, de acordo com os critérios
estabelecidos no item 7.10, vedada a sua subs tuição por balancetes ou balanços provisórios.
Será considerado o dia 1º de junho do presente exercício como data a par r da qual será
obrigatória a apresentação do balanço e demonstrações do exercício imediatamente anterior ao
do presente certame;

7.1.19. No caso de par cipação de empresas em consórcio, o envelope de documentação devera
conter, ainda, o documento previsto no Inciso II do Item 4.3 do Capítulo IV do Edital (promessa de
constituição do consórcio).

7.1.20. Declaração, sob as penas da lei, de que vencedora do certame implantará o Programa de
Integridade no âmbito da empresa, num prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a
par r da celebração do Contrato, conforme dispõe o art. 5º, da Lei nº 6.112/2018, caso a
empresa possua o Programa deverá declarar sua existência (DECLARAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO
PROGRAMA DE INTEGRIDADE);

7.1.20.1. A efe va Implantação do Programa de Integridade, os custos ou despesas
resultantes correm à conta da empresa contratada, não cabendo ao órgão contratante no
seu ressarcimento.

7.1.21. Declaração de vistoria a ser emi da pela Diretoria Técnica – DITEC, comprovando que a
licitante, tomou conhecimento de todas as informações necessárias, incluindo as condições
ambientais, das instalações sicas e dos equipamentos per nentes, não podendo em nenhum
momento alegar desconhecimento dos aspectos técnicos necessários à formulação da proposta,
conforme  Modelo de Declaração de Vistoria.

7.1.21.1. A vistoria mencionada no item anterior, deverá ser agendada com a DITEC por
meio do telefone (61) 3213-0180, ou no endereço Setor Comercial Sul, Quadra 08, Entrada
B-50 – 6º andar e Ed. Venâncio 2000, CEP 70.333-900 – Brasília/DF.

7.1.21.2. É facultada à licitante declarar que se abstém da visita técnica e que conhece
todos os detalhes técnicos relacionados ao local de execução do objeto licitado.

7.2. A falta do documento previsto no item 7.1.9, não inabilita o licitante, ficando, porém, impedido o
representante não credenciado de qualquer interferência no processo licitatório, em nome do
representado, até a obtenção desse documento.

7.3. A não apresentação do documento constante os incisos 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4, não implicará
em inabilitação do licitante, salvo se não houver possibilidade de sua consulta via Internet.

7.4. As pessoas jurídicas cons tuídas sob a forma de consórcio deverão apresentar, individualmente,
os documentos de habilitação exigidos nos itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 e 7.1.13 do
edital por parte de cada consorciado.

7.5. No caso de consórcio o disposto no item 7.1.9 do Edital deverá ser comprovado obrigatoriamente
pela empresa líder, por força do disposto no inciso III do item 4.3 do Capítulo IV do edital, sendo
facultativo para os demais integrantes do consórcio.

7.6. Para efeito de qualificação técnica - operacional, será válido o somatório dos quan ta vos de
cada consorciado ou a apresentação isolada por um único consorciado, observado o disposto no item
7.1.15. do edital.

7.7. Para efeito de qualificação econômico-financeira será admi do, para fins de comprovação do
disposto no item 7.9.2, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respec va
participação.

7.8. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia
auten cada por cartório competente ou por servidor da Administração, publicação em órgão da
imprensa oficial, ou pela Internet, nos casos em que o órgão responsável pela emissão do documento
disponibilizar sua consulta. Documentos apresentados que tenham sido emi dos pela Internet
poderão ter sua veracidade verificada pela Comissão Especial de Licitação.

7.9. Somente serão habilitadas as empresas em boa situação financeira, e esta será mensurada por
intermédio da obtenção dos seguintes índices, os quais deverão ser calculados na forma abaixo
descrita, e cujo resultado terá no máximo duas casas decimais, sendo as demais desprezadas:

a)   Índice Liquidez Geral (LG):

LG = A vo Circulante + Realizável a Longo Prazo ÷  Passivo Circulante + Exigível a
Longo Prazo

b)  Índice de Solvência Geral (SG):

SG = Ativo Total ÷ Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

c) Índice de Liquidez Corrente (LC):

LC = At ivo Circulante ÷  Passivo Circulante

7.9.1. As empresas licitantes deverão apresentar memorial de cálculo específico dos índices
econômicos financeiros em referência, que deverá ser elaborado e assinado por profissional
habilitado.

7.9.1.1. Serão aceitos, também, os índices indicados na declaração emi da pelo Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores da Secretaria de Logís ca e Tecnologia da
Informação - SICAF, caso esta os apresente. Essa faculdade não dispensa a apresentação
da documentação constante do item 7.1.13.

7.9.1.2. Reserva-se, a Comissão Especial de Licitação, o direito de rever os cálculos, com
auxílio da Gerência de Contabilidade do SLU/DF.

7.9.2. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um) em quaisquer dos
índices constantes do item 7.10, quando de suas habilitações, deverão comprovar patrimônio
líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, na forma dos §§ 2º e 3º,
do artigo 31 da Lei nº 8.666/1993, como exigência imprescindível para sua Classificação.

7.9.2.1. Em se tratando de consórcio, deverá ser comprovado patrimônio líquido de 10% do
valor es mado da contratação, considerando o somatório dos valores de cada consorciado,
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na proporção de sua respectiva participação.

7.10. Na falta do documento previsto no item 7.1.1 deve o licitante apresentar os seguintes
documentos, conforme estabelece o art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/1993:

a. Cédula de Identidade;

b. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

c. Ato cons tu vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;

d. Inscrição do ato cons tu vo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;

e. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

f . Prova de inscrição no CNPJ;

g. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, rela vo
ao ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação.

7.11. Os documentos previstos nos itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4, poderão ser subs tuídos por
declaração emi da pelo Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação - SICAF, desde que em plena validade.

7.11.1. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF, ou que nele constem como
vencidos deverão ser entregues em conjunto com a documentação de habilitação.

7.12. A comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo técnico deverá ocorrer
previamente à contratação e atender aos seguintes requisitos:

I. Sócio - cópia auten cada do contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no
órgão competente;

II. Diretor - cópia auten cada do contrato social em se tratando de firma individual ou limitada ou
cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
anônima;

III. Empregado - cópia auten cada da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT,
ou ainda, cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social;

IV. Autônomo prestador de serviço - cópia auten cada do contrato de prestação de serviços
compatíveis com o objeto desta licitação.

CAPÍTULO VIII – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

8.1. O julgamento da habilitação será feito mediante exame dos documentos apresentados, abrindo-
se vista às licitantes, a fim de serem rubricados pela Comissão e participantes do certame.

8.2. Não será considerada a documentação que contrarie os requisitos expressos neste Edital e
anexos ou em desacordo com as formalidades prescritas.

8.3. A Comissão Especial de Licitação, após a abertura dos envelopes rela vos à documentação de
habilitação poderá, a seu critério exclusivo, suspender a reunião, a fim de melhor analisar os
documentos apresentados, divulgando, posteriormente, o resultado da habilitação no Diário Oficial do
Distrito Federal e no site www.slu.df.gov.br e marcar a data de abertura das propostas comerciais,
caso não haja interposição de recursos.

8.3.1. Ocorrendo o previsto no item anterior, as propostas de preços serão colocadas em
envelopes e lacradas, contendo no seu anverso o n.º desta Concorrência e os dizeres “Propostas
de Preço”, devendo ser rubricados em seu fecho pelos representantes legais e a Comissão,
ficando em poder desta;

8.4. Será inabilitado o licitante que não atender qualquer das exigências deste Edital.

8.5. Quando julgada a habilitação e estando presentes os representantes legais das licitantes, a
COMISSÃO, na mesma reunião, poderá iniciar à abertura dos envelopes das propostas comerciais dos
habilitados, desde que tenha havido desistência expressa de interposição de recurso, o que será
consignado em ata, devolvendo à (s) empresa (s) inabilitada (s) o (s) envelope (s) de Proposta (s) de
Preço.

8.6.  A inabilitação da licitante importa preclusão do direito de participar das fases subsequentes.

8.7. Após a entrega dos envelopes é vedada a inclusão posterior de informações ou documentos que
deveriam deles constar originariamente;

8.8. Havendo inabilitação total de licitantes ou a desclassificação geral das propostas a Comissão
poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de propostas,
escoimadas das causas que mo varam o julgamento e a desclassificação, na forma do § 3º, do art.
48, da Lei n° 8.666/1993.

8.9. A Administração poderá desclassificar a licitante vencedora da licitação, caso tenha
conhecimento de atos ou fatos que desabonem a idoneidade financeira, técnica ou administra va da
adjudicatária. A exclusão poderá ocorrer, inclusive, depois do ato adjudicatório, da entrega da Nota de
Empenho ou da assinatura do contrato, mediante despacho fundamentado, sem prejuízo das sanções
cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

8.10. Os envelopes de Proposta de Preços fechados serão devolvidos aos inabilitados, mediante
recibo.

8.11. Somente as licitantes habilitadas passarão à próxima fase de abertura das propostas comerciais.

8.12. O não comparecimento de quaisquer dos participantes à nova reunião marcada não impedirá que
se realize.

8.12.1. Na nova reunião só poderá interferir no processo licitatório representante que apresente o
documento citado no item 7.1.8, ainda que diverso do participante inicial.

CAPÍTULO IX - DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

9.1. A Proposta deverá conter os seguintes documentos, informações e declarações:

9.1.1. Nome e empresa e número do CNPJ/MF;

9.1.2. Número de telefone, e-mail e fax;

9.1.3. Iden ficação da conta bancária: nome do tular, código do banco e agência e número da
conta;

9.1.4. Nome, RG e CPF, endereço e telefone da pessoa que irá assinar o contrato com o Serviço de
Limpeza Urbana do Distrito Federal;

9.1.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a par r da data da entrega
dos envelopes de documentação e de proposta, nos termos do § 3º do art. 64 da Lei 8.666/1993;

9.1.6. Proposta deverá ser escrita em língua portuguesa, sem emendas, rasuras, borrões,
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entrelinhas ou ressalvas, datada e assinada pelo REPRESENTANTE LEGAL;

9.1.7. Preço ofertado pela licitante para os serviços, conforme modelo que faz parte integrante do
Edital, (Anexo II – MODELO DE PROPOSTA), ob do por meio das planilhas de custos e de
formação de preços anexa ao Projeto Básico, de forma completa (demonstrar a composição de
custo/memória de calculo de cada item por módulo discriminado no modelo de proposta), em
moeda corrente nacional, considerando e incluindo todos os tributos, fretes, tarifas e demais
despesas decorrentes da execução do objeto;

9.1.8. Todas as despesas necessárias à consecução plena e perfeita do objeto deste Edital,
inclusive o detalhamento da bonificação e despesas indiretas (B.D.I) e dos encargos sociais.
Devendo todos os insumos estar detalhados e deverão ser demonstrados, como segue:

9.1.8.1.o imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) sobre o faturamento, bem como
dos demais tributos e encargos legais incidentes; e

9.1.8.2. composições analí cas dos preços unitários para todos os serviços, bem como o
detalhamento do custo indireto.

9.1.9. O preço total proposto, deve ser elaborado conforme a seguir:

9.1.9.1. Incluir o pagamento dos salários dos seus empregados, os quais deverão atender
aos pisos das categorias pra cados no Distrito Federal, e respec vos encargos
trabalhistas, previdenciários e securitários, bem assim todos os encargos fiscais e
comerciais decorrentes da execução do contrato, também, todos os custos diretos e
indiretos, taxas, remunerações, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras
e necessárias e não especificadas no Edital, mas consideradas essenciais ao cumprimento
do objeto desta Concorrência.

9.1.10. Expressar todos os valores em Reais (R$), relativos à data da apresentação.

9.1.11. Conter prazo para início dos serviços, 30 (trinta) dias, da data de assinatura do contrato,
devendo para tanto observar os prazos estabelecidos no Projeto Básico (Anexo I).

9.2. Não serão consideradas as propostas em desacordo com as caracterís cas básicas especificadas
neste Edital/Anexo(s).

9.3. Todas as propostas de preços serão rubricadas pela Comissão e pelos representantes das
licitantes. Logo após a reunião será suspensa, a fim de a Comissão  de Licitação melhor analisá-las e
classificá-las por ordem de valor, conforme exigido neste Edital.

9.4. É vedada a re rada das propostas após a abertura dos envelopes, salvo por mo vo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.

9.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2º do art.
3º da  Lei n.º 8666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o
qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

9.6. A Comissão não levará em consideração para efeito de julgamento, qualquer oferta de vantagem
não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem
baseados nas ofertas das demais licitantes, conforme previsto no art. 44, §2º, da Lei 8.666/1993.

9.7. O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada para a abertura das
propostas comerciais, a ausência não impedirá que ela se realize.

9.8. Quando ocorrer discordância ou inversão de numeração de itens ou subitens, a Comissão  de
Licitação fará as correções que julgar necessárias para o seu aproveitamento, considerando para tanto
a especificação proposta.

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

9.10. A critério da Comissão de Licitação poderão ser relevados erros ou omissões meramente
formais, de que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas.

9.11. A Comissão de Licitação poderá solicitar pareceres de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal do SLU ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

9.12. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência des nada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

9.13. O resultado do julgamento será  por aviso publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e no
site do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - http://www.slu.df.gov.br/concorrencia-2018/.

9.14. A deliberação da Comissão ficará sujeita à homologação da Diretoria Geral do Serviço de
Limpeza Urbana. A autoridade poderá revogar total ou parcialmente a presente licitação, por interesse
público e anulá-la por ilegalidade de o cio ou mediante provocação de terceiro, não cabendo ao
licitante direito a indenização, exceto quanto ao disposto no art. 59 da Lei nº 8.666/1993.

9.15. Abertas as propostas, não mais caberá desclassificá-Ias por mo vo relacionado a esta fase,
salvo em razão de fatos supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento.

9.16.    A Comissão  de Licitação, após proceder ao respec vo julgamento, na forma prevista nos itens
específicos deste Edital, efetuará a classificação ordinal das propostas e proporá a adjudicação do
objeto.

9.17. Os envelopes contendo propostas de preços das empresas inabilitadas, não re rados em até 10
(dez) dias, a par r da data de abertura das propostas de preços das demais, serão destruídos pela
Comissão de Licitação do SLU/DF, independentemente de comunicação prévia.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PROPOSTA

10.1. Trata-se de licitação enquadrada no art.45, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 (MENOR PREÇO).

10.2. Será considerado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as exigências
estabelecida neste Edital, e que ofertar o MENOR PREÇO para execução dos serviços.

CAPÍTULO XI – DO EMPATE

11.1. Havendo empate entre duas ou mais propostas, como critério de desempate, será assegurada
preferência, conforme previsto no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/1993, sucessivamente, aos serviços:

I.  produzidos no País;

II. produzidos por empresas brasileiras;

III. produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País; 

IV. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação (art. 3º, § 2º, V da
Lei  nº 8.666/1993).

11.1.1. Permanecendo o empate, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato
público, para o qual todos os licitantes serão convocados.
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11.1.2. Em caso de desempate realizado por meio do critério constante do inciso IV, o licitante
vencedor deverá manter as condições que lhe deram preferência durante todo o período de
execução contratual, na conformidade com o art. 66-A da Lei nº 8.666/1993.

CAPÍTULO XII – DA CLASSIFICAÇÃO

12.1. Serão desclassificadas, com base nos ar gos 43, IV; 44, §§ 2º e 3º, e 48, incisos I e II, da Lei nº
8.666/1993, as propostas que:

a) Não atenderem às exigências contidas neste ato convocatório.

b) Apresentarem valor global superior ao orçamento es mado no Anexo C5 do Projeto Básico
(Planilhas de Custos) ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles
que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que
os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produ vidade
são compatíveis com a execução do objeto.

c) Apresentarem preços unitários superiores aos respec vos preços unitários es mados para a
contratação, conforme Projeto Básico (Planilhas de Custos), observada a hipótese de re ficação
prevista no item 12.2, a seguir.

12.2. Para a proposta de preços classificada em primeiro lugar (menor preço), caso essa contenha
valor unitário superior ao definido na Condição prevista na alínea “c” do item 12.1, o licitante poderá
ajustar o valor proposto ao estabelecido, após diligência, no prazo impreterível de 02 (dois) dias úteis
a contar do recebimento da comunicação.

12.2.1. O não atendimento da diligência no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo caracteriza
hipótese de desclassificação da proposta.

12.2.2. Não se admi rá a alteração dos preços unitários propostos que se encontravam inferiores
aos estimados como forma de compensar a adequação dos preços unitários superiores.

12.3. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

12.3.1. média aritmé ca dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor orçado neste Edital;

12.3.2. valor orçado neste Edital.

12.4. Do licitante classificado em primeiro lugar, cujo valor global da proposta for superior a 70%
(setenta por cento) e inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os subitens
12.3.1 e 12.3.2, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garan a adicional, dentre as
modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/1993, igual à diferença entre o valor
resultante da condição anterior (item 12.3) e o valor da correspondente proposta.

12.4.1. No caso de consórcio, fica obrigada a empresa líder do consórcio a prestar a garan a de
que trata o item 12.4.

12.5. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão  de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de
nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitação ou
desclassificação.

12.6. No caso de discordância entre o preço unitário e o preço total de cada item, prevalecerá o
primeiro. Ocorrendo discordância entre o valor em algarismo e o valor por extenso, prevalecerá o
último.

12.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseados nas ofertas dos
demais licitantes.

12.8. Não se admi rá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompa veis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respec vos encargos, ainda que esta Concorrência não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

CAPÍTULO XIII – DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO

13.1. Observando o disposto no art. 109 da lei nº 8.666/1993, o licitante poderá  apresentar, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, a contar da lavratura da ata ou publicação no Diário Oficial do Distrito Federal,
em papel mbrado da licitante, assinado pelo representante legal e dirigido à Diretoria Geral do SLU,
por intermédio da Comissão. Esta poderá reconsiderar a decisão ou fazê-los subir à autoridade
superior, devidamente informados, para decidir em igual prazo subsequente ao recebimento, devendo
ser entregues contra recibo no protocolo do Serviço de Limpeza Urbana.

13.1.1. Somente o representante legal, mandatário cons tuído ou pessoa expressamente
credenciada pela licitante, poderá recorrer ou impugnar.

13.2. Os recursos interpostos contra atos pra cados pela COMISSÃO, quanto à habilitação,
inabilitação ou julgamento das propostas dos licitantes, terão efeito suspensivo. A autoridade
competente poderá, mo vadamente e presente razões de interesse público, atribuir eficácia
suspensiva aos recursos, conforme disposto no art. 109 da Lei n.º 8.666/1993, devendo ser entregues
contra recibo no protocolo do Serviço de Limpeza Urbana e conter obrigatoriamente, sob pena de não
serem conhecidos:

a)  nome e endereço da recorrente;

b)  data e assinatura, esta com a menção do cargo e nome do signatário;

c)  objeto da petição, com a indicação clara dos atos e documentos questionados;

d)  fundamentação do pedido;

e)  instrumento público ou par cular de procuração (com firma reconhecida) ou contrato social,
que credencie o peticionário.

13.3. Na fluência dos prazos para interposição do recurso ou impugnação, o processo ficará na
Comissão, onde as licitantes poderão ter vista dos autos.

13.4. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de
05 (cinco) dias úteis, de conformidade com o artigo 109, § 3º da Lei n.º 8.666/1993.

13.5. Recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

13.6. Qualquer cidadão é parte legí ma para impugnar Edital de licitação por irregularidade na
aplicação da Lei n.º 8.666/1993, devendo ser dirigido à Comissão Especial de Licitação e devidamente
protocolado no Serviço de Limpeza Urbana, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da
mesma Lei.

13.7. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à
Corrupção, no telefone 0800-6449060, conforme Decreto Distrital nº 34.031, de 12 de dezembro de
2012.

13.8. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, o licitante que não o fizer até o segundo dia
útil que anteceder à abertura dos envelopes de habilitação.
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13.9. A impugnação feita tempes vamente não impedirá o licitante de par cipar do certame até o
trânsito em julgado da decisão pertinente.

13.10. Quando não mais couber o recurso hierárquico será admi da a representação, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, contado da in mação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do
contrato.

13.11. Para contagem do prazo de interposição de recurso (arts. 109, § 4º c/c e 110 da Lei n.º
8.666/1993), será considerado como dia inicial o seguinte ao da lavratura da ata, na qual tenha sido
registrado o aviso ou da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.

CAPÍTULO XIV - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. Julgadas e classificadas as propostas, a autoridade competente deliberará quanto à
homologação e adjudicação do objeto da licitação, nos termos do disposto no art. 43, inciso V, da Lei
nº 8.666/1993.

CAPÍTULO XV -  DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

15.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, per nente e suficiente para jus ficartal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade de o cio ou por provocação de terceiros mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

CAPÍTULO XVI – DA GARANTIA CONTRATUAL

16.1. Conhecidos o resultado da licitação e a ordem de classificação das licitantes, de acordo com os
critérios estabelecidos no presente Edital, a empresa declarada vencedora prestará garan a no valor
de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que antecederá sempre a sua assinatura.

16.1.1. A garan a de que trata o item anterior, deverá ser recolhida, seja em qualquer
modalidade escolhida, no Núcleo de Tesouraria (NUTES) do SLU.

16.1.2. A contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por
igual período, a critério SLU, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de
garantia.

16.1.3. No caso de consórcio, fica obrigada a empresa líder do consórcio a presta a garan a que
trata o Capítulo XVI.

16.2. A garan a, a critério da licitante vencedora, se fará mediante escolha por uma das seguintes
modalidades:

16.2.1. Caução: em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

16.2.2. Seguro-Garantia; ou

16.2.3. Fiança Bancária.

16.3. A modalidade de seguro garan a deverá seguir as normas da Superintendência de Seguros
Privados – SUSEP, em especial a Circular SUSEP n.º 477, de 30 de setembro de 2013.

16.4. Nos casos das modalidades constantes dos subitens 16.2.2 ou 16.2.3, deverão ser observadas as
seguintes disposições:

16.4.1. A validade mínima da garan a deverá cobrir 3 (três) meses, além do prazo pactuado para
a  vigência contratual.

16.4.2. Deverá assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem
como garan r o reembolso ou o pagamento das indenizações, inclusive despesas processuais e
honorários advoca cios que a CONTRATANTE venha a ser condenada, direta, solidariamente ou
subsidiariamente à CONTRATADA, resultantes de ações trabalhistas diretas, restrita ao âmbito
da relação da CONTRATADA com o autor/reclamante, ou que caracterize tal relação emprega cia
como passível de execução fiscal/trabalhista, durante o período em que o autor/reclamante
prestou, ou ainda esteja prestando, serviços nas dependências da CONTRATANTE, restrito ao
período de vigência da apólice ou da fiança.

16.4.3. A inadimplência da CONTRATADA quanto à execução do contrato principal e seus
adi vos, que ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice ou fiança e a expecta va e/ou a
reclamação de dano por inadimplência contratual deverão ser comunicadas pela 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, ressalvado o
disposto no item 16.4.4.

16.4.3.1. A expecta va de dano por inadimplência contratual ocorrerá quando a
CONTRATANTE tomar conhecimento de indícios de inadimplência na execução do contrato,
devendo no ficar extrajudicialmente a CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para
regularização, enviando cópia para a Seguradora ou Banco fiador. Esgotado o prazo para
regularização sem que esta tenha se efe vado, a CONTRATANTE comunicará o fato
imediatamente à seguradora ou ao banco fiador para oficializar a reclamação do dano por
inadimplência contratual.

16.4.3.2. Comprovada a inadimplência da CONTRATADA, em relação às obrigações
cobertas pela apólice e/ou fiança, que foram objetos de comunicação de expecta va de
dano por inadimplência contratual e/ou reclamação, tornar-se-á exigível a garan a do
seguro=-= ou fiança.

16.4.4. Os danos por inadimplência contratual referente à cobertura de riscos trabalhistas, bem
como eventual dívida fiscal/trabalhista, poderão ser reclamados, desde que a ação tenha sido
distribuída pelo autor/reclamante até o limite de 2 (dois) anos após a ex nção do contrato
principal garan do pela seguradora ou banco e/ou após o término de vigência do seguro ou
fiança, o que ocorrer primeiro.

16.5. A garan a prestada servirá para o fiel cumprimento do contrato, respondendo, inclusive, pelas
multas eventualmente aplicadas, devendo a apólice de seguro-garan a ou carta fiança fazer constar
tal responsabilidade.

16.6. A garan a, ou seu saldo, será liberada após a execução do contrato e desde que integralmente
cumpridas todas as obrigações assumidas. Quando prestada em dinheiro, será atualizada
monetariamente.

16.7. No caso de u lização da garan a, para cobrir eventuais multas e/ou para o inadimplemento de
obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização cabível, a CONTRATADA providenciará o reforço
da garan a no montante u lizado. Da mesma forma, também deverá atualizar o prazo da garan a, em
caso de prorrogação do Contrato, até 1 (um) mês após o final do prazo de execução.

16.8. No caso de a CONTRATADA não cumprir o disposto no item anterior, poderá ter os pagamentos
retidos até a regularização da situação, podendo inclusive ter o contrato rescindido.

16.9. Por ocasião do reajustamento/repactuação de preços, caso previsto, a CONTRATADA
providenciará o reforço da garantia em valor proporcional ao reajuste ocorrido.

16.10. A garan a contratual somente será liberada ante a comprovação de que a CONTRATADA pagou
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso esse pagamento não ocorra
até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garan a será u lizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas, diretamente pelo CONTRATANTE aos prestadores de serviços.
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16.11. As cartas de fianças emi das por consultorias empresariais ou qualquer fidejussória ofertada
por en dades não cadastradas como ins tuição bancária pelo Banco Central do Brasil não servem
para os fins do artigo 56, §1º, III, da lei nº 8.666/1993. (Parecer nº 110/2014-PROCAD/PGDF).

CAPÍTULO XVII - DA REPACTUAÇÃO

17.1. Será regido pelas regras estabelecidas no Decreto Distrital nº 36.063, de 26 de novembro de
2014, que dispõe sobre a aplicação, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito
Federal, da Instrução Norma va nº 2, de 30 de abril de 2008, da Subsecretaria de Logís ca e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

17.2. Será admi da a repactuação do contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano
das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir.

17.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação que trata o item 17.2, será
contado a partir:

I.  da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório,
em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o
custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; ou

II. da data do acordo, convenção ou dissídio cole vo de trabalho ou equivalente, vigente à
época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão-
de-obra e estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos.

17.3.1. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a par r da data do
fato gerador que deu ensejo à última repactuação ocorrida.

17.3.2. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou convenção
cole va deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses
instrumentos.

17.3.3. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-bases
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, dissídios
ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

17.4. As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do
contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o
encerramento do contrato, exceto se o contratado suscitar seu direito por ocasião da assinatura de
termo aditivo.

17.5. As repactuações serão precedidas de solicitação formal da contratada, acompanhada de
demonstração analítica da alteração dos custos do contrato.

17.5.1. Na hipótese de repactuação decorrente de alteração de custo dos materiais e
equipamentos necessários à execução do serviço, estes deverão ser demonstrados por meio de
planilha de custos e formação de preços, devidamente conferida e aceita pela Administração.

17.5.2. Em se tratando de variação de custos rela vos à mão de obra vinculada à data-base
deverá ser apresentada planilha analítica de custos, com detalhamento dos reajustes decorrentes
do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação.

17.6. Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de custos decorrente do
mercado,  decorrente de alteração de custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do
serviço, esta somente será concedida mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos
custos, considerando-se:

I. a demonstração obje va dos preços pra cados no mercado e/ou em outros contratos da
Administração;

II. as particularidades do contrato em vigência;

III. a nova planilha com a variação dos custos apresentado;

IV. indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas
públicas ou outros equivalentes;

V. a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.

17.7. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação de mão de obra, respeitada
a anualidade, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado, e não
poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso
XXI da Cons tuição da Republica Federa va do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber
pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.

17.8. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de bene cios não previstos na proposta inicial,
exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, decisão judicial, ou de acordo
ou convenção coletiva, ouvida a Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

17.9. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da solicitação formal e entrega dos comprovantes de variação dos custos.

17.9.1. O referido prazo ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou apresentar
a documentação solicitada pela contratante para a comprovação da variação dos custos.

17.9.2. O órgão ou en dade contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela contratada.

17.10. As repactuações como espécie de reajuste, poderão ser formalizadas por apos lamento, e não
poderão alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a
prorrogação contratual, quando deverão ser formalizadas por meio de termo aditivo.

17.10.1  Quando formalizada por apos lamento, caberá ao ordenador de despesa, por meio de
despacho fundamentado, autorizar a repactuação.

17.11. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº
8.666/93.

17.12. A empresa contratada para a execução de remanescente de serviço tem direito à repactuação
nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo os seus
preços serem corrigidos antes do inicio da contração, conforme determina o art. 24, inciso XI da Lei  nº
8.666/93.

CAPÍTULO XVIII – DA ABERTURA E MOVIMENTAÇÃO DA CONTA VINCULADA PARA QUITAÇÃO DE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

18.1. Nos termos do art. 2º da Lei Distrital nº 4.636/2011, alterada pela Lei Distrital nº 5.313/2014, e
do art. 2º do Decreto Distrital nº 34.649/2013, os valores des nados às provisões de encargos
trabalhistas rela vas a férias, décimo - terceiro e multa do Fundo de Garan a do Tempo de Serviço
(FGTS) por dispensa sem justa causa serão glosadas do valor mensal do contrato e depositadas em
CONTA CORRENTE VINCULADA;

18.2. Para fins de contabilidade pública, as provisões trabalhistas re das serão consideradas como
despesa liquidada, consoante o art. 4º do Decreto Distrital nº 34.649/2013;
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18.3. Cada provisão cons tuirá percentual de retenção sobre o total mensal pago, sendo que o
montante re do representará a soma dos percentuais individuais de cada uma das provisões,
constantes da Proposta de Preços da CONTRATADA.

18.4. As provisões re das do valor mensal do contrato serão depositadas exclusivamente em conta
corrente vinculada, aberta em nome da empresa, unicamente para essa finalidade e com
movimentação mediante prévia e expressa autorização do órgão ou entidade contratante.

18.5. Os valores re dos mensalmente serão depositados na conta vinculada respec va no Banco de
Brasília S/A – BRB e remunerados pelo índice da poupança ou outro definido no Acordo de Cooperação
Técnica, a ser firmando entre o CONTRATANTE e o BRB, previsto no art. 7º do Decreto Distrital nº
34.649/13, adotando - se o índice de maior rentabilidade.

18.6. O CONTRATANTE encaminhará ao BRB, mensalmente, relatório de execução do contrato,
devendo constar, obrigatoriamente:

1. Salário individual dos empregados;

2. Período que cada emprega do permanece vinculado ao contrato específico; e

3. A assinatura ou renovação do contrato de prestação de serviços será precedida de:

1. Solicitação formal do órgão ou en dade contratante da abertura de conta corrente
vinculada, em nome da empresa;

2. Assinatura pela contratada de termo específico do BRB que permita ao órgão ou en dade
contratante ter acesso aos extratos diários e mensais;

3. Autorização da contratada para que a conta vinculada somente seja movimentada após
determinação do órgão ou entidade contratante;

4. Autorização da contratada para que o BRB somente efetue o pagamento das provisões
definidas no art. 2º do decreto distrital nº 34.649/13 em conta salário do trabalhador,
aberta no BRB, ou se for o caso, na conta vinculada do respec vo empregado junto ao
FGTS;

5. Termo de compromisso firmado pela empresa de que os pagamentos de salário e
similares serão realizados exclusivamente por meio do BRB.

18.7. O montante depositado na conta vinculada somente poderá ser movimentado após a autorização
do CONTRATANTE, mediante comprovação da ocorrência de qualquer situação que gere o pagamento
das provisões previstas no art. 2º do Decreto Distrital nº 34.649/13.

18.8. Para a liberação parcial dos valores re dos, a CONTRATADA apresentará pedido formal a o
CONTRATANTE no qual conste o montante a ser liberado, acompanhado de documentos
comprobatórios da ocorrência da situação que gere o pagamento das provisões, atestado por
profissional responsável pelos cálculos.

18.9. O pedido formal de liberação sempre deverá ser acompanhado de tabela em meio magné co, na
qual devem constar os seguintes dados:

a. Nome e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do empregado
beneficiado;

b. Período da vinculação do empregado na empresa;

c. Período da vinculação do empregado no órgão ou entidade CONTRATANTE;

d. Base salarial que alicerça o montante a ser liberado, por empregado e somatório; e;

e. Memória de cálculo individualizada por tipo de provisão.

18.10. Para a movimentação da conta vinculada nos casos em que ocorra demissão de empregado
com mais de 01 (um) ano de serviço, será obrigatória a apresentação de documento de validação dos
valores devidos, atestado pelo respec vo Sindicato da Categoria ou perante a autoridade do
Ministério do Trabalho, conforme estabelece o § 1º do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho.

18.11. Na hipótese de o empregado ser desligado da empresa com menos de 01 (um) ano de serviço, a
empresa deverá apresentar documento comprobatório dos cálculos dos valores i ndenizatórios a que o
trabalhador faça jus, devidamente assinado pelo profissional responsável pelo cálculo, pelo
empregador e pelo empregado.

18.12. A CONTRATANTE poderá requerer, a seu critério, outros dados e informações e estabelecer
leiautes para a remessa dos relatórios.

18.13. O montante da provisão a ser liberada não poderá exceder os limites individuais cons tuídos
para cada po de provisão, não sendo admi do o pagamento de uma provisão com recursos
constituídos para outra.

18.14. O BRB e a CONTRATANTE estabelecerão procedimentos de modo a aferir o cumprimento do
disposto no item anterior.

18.15. Na hipótese de o empregado deixar de prestar serviços ao órgão ou en dade CONTRATANTE,
ainda que permaneça vinculado à CONTRATADA, as provisões serão liberadas proporcionalmente ao
tempo que tenha prestado serviços ao órgão ou entidade CONTRATANTE.

18.16. Protocolado o pedido de autorização para movimentação da conta vinculada pela
CONTRATADA, a CONTRATANTE terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de apresentação
dos documentos de que trata o item 18.8 para autorizar o BRB a desbloquear o Os valores liberados
serão depositados diretamente na conta-salário dos empregados da CONTRATADA, ou se for o caso,
na conta vinculada do respec vo empregado junto ao FGTS, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da
data de autorização do órgão ou entidade CONTRATANTE.

18.17. Constatadas inconsistências nos documentos de que trata o item 18.8, a contagem de prazo
será suspensa até a apresentação das correções devidas.

18.18. Quando do encerramento do contrato, o saldo da conta vinculada somente será liberado à
CONTRATADA mediante autorização do órgão ou entidade CONTRATANTE.

18.19. Para a liberação do saldo da conta vinculada a empresa deverá, obrigatoriamente, comprovar a
quitação de todas as provisões objeto do Decreto Distrital nº 34.649/13 e apresentar declaração
formal do Sindicato da Categoria correspondente aos serviços contratados, que ateste a quitação de
todos os direitos trabalhistas.

18.20. O órgão CONTRATANTE entenderá como aceitação tácita da quitação de todos os direitos
trabalhistas quando o Sindicato não se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de
encerramento do contrato

18.21. A CONTRATANTE terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para liberar o saldo dos recursos
provisionados na respec va conta vinculada da empresa CONTRATADA, contado da apresentação dos
documentos exigidos no item 18.17 ou do decurso do prazo para manifestação do Sindicato.

18.22. As disposições con das neste item serão efe vamente aplicadas quando o Banco Regional de
Brasília (BRB) es ver apto a operacionalizar a conta vinculada de que trata a Lei Distrital nº
4.636/2011 e o Decreto Distrital nº 34.649/2013.
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CAPÍTULO XIX – DO PAGAMENTO

19.1. Para que seja efe vado o pagamento será verificada a regularidade fiscal da contratada junto ao
SICAF, mediante consulta efetuada por meio eletrônico, ou por meio da apresentação de documentos
hábeis.

19.1.1. Os documentos mencionados no item anterior serão ob dos pelo executor do contrato, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, será verificada mediante consulta às páginas
eletrônicas oficiais disponíveis.

19.1.2. Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sí os oficiais dos
órgãos e en dades emissores das citadas cer dões, o pagamento ficará condicionado à
apresentação, pela Contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista.

19.1.3. A contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, caso o SICAF esteja
desatualizado:

19.1.3.1. Cer dão Nega va de Débitos Rela vos às Contribuições Previdenciárias e às de
Terceiros, ou Posi va com Efeitos de Nega va, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto
no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007, em plena validade;

19.1.3.2. Cer ficado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS,
ou Posi va com Efeitos de Nega va, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal,
devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/1990), em plena validade;

19.1.3.3. Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas, ou Posi va com Efeitos de Nega va,
em plena validade;

19.1.3.4. Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, ou Posi va com Efeitos de
Negativa, em plena validade.

19.2. As Notas Fiscais deverão ser emi das com os valores expressos em moeda corrente nacional,
em Reais e apresentados, obrigatoriamente, à fiscalização para atestação dos executores designados
pelo SLU para execução do contratado, situada no SETOR COMERCIAL SUL - Quadra 08 - Bloco “B-50”
–6º andar - Ed. Venâncio 2.000 – BRASÍLIA/DF, no 5º (quinto) dia ú l do mês subsequente à prestação
do serviço, no horário de 08 h às 18h00min.

19.3. Deverão ser acompanhadas de expediente endereçado ao(s) executor(es) do Contrato, contendo
as seguintes informações: Lote, Número do Contrato; Órgão do SLU; Data do vencimento; Números da
Nota de Empenho e do Processo Administra vo; Descrição dos serviços referentes à parcela de
pagamento; Valor da parcela de pagamento; e RMSE.

19.4. Os documentos de cobrança que con verem erros ou incorreções serão devolvidos à
CONTRATADA, reiniciando-se o procedimento previsto acima a par r da data de reapresentação do
documento corrigido.

19.5. Para fins de medição e faturamento o período-base de serviços será de um mês, considerando-se
o mês civil de 30 (trinta) dias, podendo no primeiro e no úl mo, para fins de acerto de contas, o
período se constituir em fração de mês.

19.6. Caso haja necessidade de serviço extra ou glosa, serão u lizados os preços unitários constantes
na planilha orçamentária elaborada pela CONTRATADA.

19.7. 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 beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto
deverão apresentar o número da conta corrente e da agência em que desejam receber seus créditos,
de acordo com o Decreto n.º 32.767/2011.

CAPÍTULO XX – DO RECEBIMENTO

20.1.  O objeto desta licitação será recebido, por servidor ou comissão designado(a) pela autoridade
competente, mediante recibo, da seguinte forma:

a. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a
especificação; e

b. Defini vamente, após a verificação da sua conformidade com as especificações e requisitos
contidos na proposta e previstos neste edital e consequente aceitação.

20.2.  Se a licitante deixar de executar o objeto da licitação dentro do prazo estabelecido sem
jus fica va por escrito, aceita pela Administração, sujeitar-se-á as penalidades impostas pela
legislação vigente e neste Edital.

20.3.  Após o recebimento do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento.

20.4.  O recebimento provisório ou defini vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança do serviço, nem é co-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

20.5.  Se a licitante vencedora deixar de disponibilizar os serviços dentro dos prazos estabelecidos
sem jus fica va por escrito e aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas neste
edital.

20.6.  A Contratante poderá a seu exclusivo critério, por conveniência administra va, dispensar o
recebimento provisório dos serviços e produtos, nos termos do ar go 74, inciso II, da Lei n.º
8.666/1993.

20.7. A responsabilidade de empreiteiros e construtores está disciplinada no art. 1.245 do Código Civil
de 1961, sendo assimilada pelo Código Civil de 2002 no art. 618, transcrito a seguir:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edi cios ou outras construções
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá,
durante o prazo.

20.8. Ao que ser refere o item anterior 20.7. a responsabilidade de empreiteiros e construtores está
disciplinada no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, sendo assim o objeto de
contratação terá prazo fixado de garantia em 12 (doze) meses.

CAPÍTULO XXI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21. 1. As obrigações da Contratada estão descritas no item 17. do Projeto Básico.

CAPÍTULO XXII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

22.1.  As obrigações da contratante estão descritas no item 18. do Projeto Básico..

CAPÍTULO XXIII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

23.1.  Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições da presente licitação serão aplicadas
as penalidades nos Decretos nºs 26.851/06, 26.993/06, 27.069/06 e 35.831/2014 e suas alterações,
com fundamento nos ar gos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/1993 e ar go 7º da Lei nº 10.520/202,
serão obedecidos no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas
Públicas do Distrito Federal às normas estabelecidas no referido Decreto e con das no ANEXO VII
deste Edital

CAPÍTULO XXIV – DO CONTRATO
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24.1.  O prazo de vigência do Contrato é de 6 (seis) meses, contados a par r da data da de assinatura,
em conformidade com a Lei nº 8.666/93, podendo ser prorrogado na forma da Lei.

CAPÍTULO XXV  - DA FISCALIZAÇÃO

25.1.  As condições de fiscalização estão descritas no item 6.1 do Projeto Básico, Anexo I deste Edital.

CAPÍTULO XXVI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1. São partes integrantes deste Edital o Anexo I (Projeto Básico), Anexo II (Modelo de Proposta de
Preços), Anexo III (Minuta da Declaração de Sustentabilidade), Anexo IV (Minuta do Programa de
Integridade), Anexo V (Minuta da Declaração de Vistoria), Anexo VI (Minuta de Contrato) e Anexo VII
(Decreto nº 26.851/2006).

26.2. Os documentos eletrônicos produzidos com a u lização de processo de cer ficação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001,
serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de
documentos originais e cópias autenticadas em papel.

26.3. O CONTRATADO deverá, à época da assinatura do Contrato ou recebimento da Nota de
Empenho, se cadastrar como usuário externo no Sistema Eletrônico de Informações – SEI/GDF; para
quaisquer dúvidas entrar em contato no telefone (61) 3213.0205, com Roger ou Geovani.

26.4. Havendo irregularidades, neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à
Corrupção, no telefone 0800-6449060, conforme Decreto Distrital nº 34.031, de 12 de dezembro de
2012.

26.5. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir eventuais dúvidas rela vas a
Concorrência presente Pregão.

 

Neide Aparecida Barros da Silva

Presidente

 

LICENÇA MÉDICA

Carla Patrícia B. Ramos

Membro

 

Janaína Adriana da Trindade

Membro

 

Eugênio de Morais Carreiro

Membro

 

Elilúcia Carnaúba Barros

Membro

 

ANEXO I

P R O J E T O  B Á S I C O

 

1. APRESENTAÇÃO

1.1. IRR - INSTALAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS

1.2. Equipamento público destinado ao recebimento de Resíduos Sólidos Urbanos - RSU, com
a finalidade de triagem dos resíduos recebidos e remoção adequada para disposição final, sem causar
danos à saúde pública e ao meio ambiente. Deverão atender às especificações da Norma Brasileira -
NBR 15.112/2004 da ABNT.

2.   OBJETO

2.1. Contratação de Empresa de Engenharia para execução de serviço de Engenharia para
construção de um CTRS – para o manejo dos resíduos sólidos urbanos, oriundos de descarte de
resíduos domiciliares ou a eles assemelhados (papéis, plás cos, metais, entre outros), que
compreende a recepção dos resíduos sólidos urbanos para triagem, prensagem, enfardamento,
armazenamento e comercialização com disposição adequada dos rejeitos descartados.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, ins tuiu a Polí ca Nacional de
Resíduos Sólidos, alterou a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, bem como estabeleceu regras
para solucionar a destinação aos resíduos sólidos urbanos. Dentre as ações previstas estão:

a) Desativação dos lixões;

b) Construção de aterros sanitários;

c) Implantação da coleta seletiva; e

d) Construção dos Centros de Triagem, para recebimento dos resíduos da coleta seletiva.

3.2. As ações descritas são de suma importância para garan r o aumento da vida ú l do
novo Aterro Sanitário Oeste e geração de renda às cooperativas/associações de catadores;

3.3. Por se tratar de contratação sob o regime de execução indireta – Empreitada por
Preço Unitário, durante a execução do objeto, os quan ta vos apresentados nas planilhas deste TR,
não deverão ser tomados como defini vos, haja vista que apenas subsidiam a compreensão do
conjunto das obras e/ou serviços a serem contratados;

3.4. Das abreviaturas

3.4.1. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;

3.4.2. ART – Anotação de Responsabilidade Técnica;

3.4.3. BDI – Bônus de Despesas Indiretas;

3.4.4. CAT – Certidão de Acervo Técnico;

3.4.5. CEF – Caixa Econômica Federal;

3.4.6. CPU – Composição de Preços Unitários;

3.4.7. CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

3.4.8. CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social;

3.4.9. CTRS – Centro de Triagem de Resíduos Sólidos;
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3.4.10. DETRAN – Departamento de Trânsito;

3.4.11. DF – Distrito Federal;

3.4.12. DITEC – Diretoria Técnica;

3.4.13. DRT – Delegacia Regional do Trabalho;

3.4.14. EPI – Equipamento de Proteção Individual;

3.4.15. FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

3.4.16. GDF – Governo do Distrito Federal;

3.4.17. INSS – Instituto Nacional do Seguro Social;

3.4.18. NR – Norma Regulamentadora;

3.4.19. NUTES – Núcleo de Tesouraria;

3.4.20. RA – Região Administrativa;

3.4.21. RCC – Resíduos da Construção Civil;

3.4.22. RSU – Resíduos Sólidos Urbanos;

3.4.23. RT – Responsável Técnica;

3.4.24. SINAPI – Índices da Construção Civil;

3.4.25. SLU – Serviço de Limpeza Urbana;

3.4.26. VOL - Resíduos Volumosos.

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços serão executados de acordo com o projeto executivo ANEXO D;

4.2. Todo o procedimento está explícito nas normas e critérios referentes a cada serviço,
conforme MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO A;

4.3. O CTRS deve ser executado em conformidade com as especificações apresentadas;

4.4. As denominações, abreviaturas e siglas constantes do presente Projeto Básico
encontram-se definidas na lista de abreviaturas;

4.5. São objeto deste Projeto Básico os serviços constantes na planilha orçamentária das
obras, ANEXO B, obedecendo aos critérios de execução do CTRS como a localização e quan ta vos
por item de serviços;

4.6. O CTRS a ser executado contempla, área coberta para coletores, totem metálico,
plataforma para recebimento dos resíduos, instalações (água, energia elétrica, telefonia e esgoto),
pá o externo do CTRS recoberto com brita 02, no local de alocação das caçambas BROOKS para coleta
dos rejeitos, com piso reves do de concreto, nas baias piso cimentado liso, acesso ao CTRS com
serviços paisagísticos, obedecendo ao projeto e memorial descritivo apresentado;

4.7. OS SERVIÇOS SERÃO MEDIDOS E FATURADOS PELA MULTIPLICAÇÃO DOS
QUANTITATIVOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS E PREÇOS UNITÁRIOS CORRESPONDENTES;

4.8. Estão apresentados em planilhas, os quan ta vos es mados de serviços, composição
de preços unitários, como os custos necessários para os serviços;

4.9. O orçamento para os serviços foi estabelecido com base no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI – CEF, nos casos não contemplados por esta
publicação, foi elaborada composição de preços unitários – CPU/SLU, pesquisa direta de mercado ou
foram utilizadas as tabelas de preços unitários NOVACAP.

5. LOCALIDADE A SER ATENDIDA

5.1. Localidade Contemplada

ITEM REGIÃO ADMINISTRATIVA ENDEREÇO

Único RA - VII - Paranoá Quadra 05 Conjunto D. Lote 01

 

6. COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. A coordenação geral, programação, controle, medição e fiscalização e liberação dos
serviços; toda e qualquer alteração de quan ta vos e qualita vos dos serviços; toda e qualquer
aceitação e aprovação de orçamentos e autorização de serviços não previstos no presente Termo de
Referencia; todo e qualquer atestado de realização de serviços caberá, única e exclusivamente, à
Diretória Técnica DITEC/SLU, ou a quem por ela for delegado.

7. DAS PROPOSTAS

7.1. As empresas proponentes apresentarão propostas obrigatoriamente, sob pena de
desclassificação, para todos os itens das planilhas. A proponente deverá adotar obrigatoriamente os
quan ta vos constantes na planilha do SLU/DF (ANEXO B), para os serviços e materiais, para efeito
de equalização das propostas;

7.2. As empresas proponentes e capacitadas para par cipar deste certame, deverão
apresentar em suas propostas de preços, o valor do preço unitário de cada item, valores estes que não
poderão ser superiores ao preço planilhado pelo SLU/DF, apresentado com duas casas decimais, que
permitirá a escolha da proposta mais vantajosa para o SLU/DF.

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.1. Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –
CREA, em plena validade;

8.1.1. Caso da empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou
inscritos no CREA do Distrito Federal, deverão ser providenciados os respec vos vistos deste
órgão regional por ocasião da assinatura do contrato;

8.1.2. Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, que comprove(m) a ap dão da licitante para desempenho
de a vidades objeto desta licitação, em caracterís cas, quan dades e prazos, limitadas as
parcelas de maior relevância e do valor significa vo do objeto, ou seja, comprovar que já
executou obra de edificações com área mínima de 40 m², e serviços de terraplenagem com
movimento de terra com volume mínimo de 50 m³;

8.1.2.1. No caso de apresentação de mais de 01 (um) atestado para comprovação do
quantitativo mínimo exigido, estes deverão referir-se a períodos concomitantes;

8.1.2.2. O(s) atestado(s) ou cer dão(ões) recebido(s) estarão sempre sujeitos à
verificação pelo SLU quanto à veracidade dos seus respec vos conteúdos, inclusive para os
efeitos previstos nos artigos 90, 101 e 102 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

8.1.3. Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s), os seguintes dados: data
de início e término; nº do contrato ou nº da nota de empenho, local de execução; nome do
contratante e contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) tulo(s) profissional(is) e
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número(s) de registro(s) no CREA; especificações técnicas dos serviços e quan ta vos
executados;

8.2. Comprovação de profissional(is) de nível(is) superior(es) com graduação em
engenharia, devidamente registrado(s) no CREA, detentor(es) do Acervo Técnico que comprove(m) a
ap dão para o desempenho de a vidades per nentes e compa veis em caracterís cas com o objeto
da licitação, limitadas estas às parcelas de maior relevância e valor significa vo do objeto da
licitação, e da(s) respec va(s) Cer dão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo referido
conselho;

8.2.1. O vinculo profissional do responsável técnico deverá ser comprovado por ocasião
da assinatura do contrato, da seguinte forma;

8.2.1.1. Sócio – Cópia auten cada do contrato social ou estatuto social, devidamente
registrado no órgão competente;

8.2.1.2. Diretor – Copia auten cada do contrato social, em se tratando de firma
individual, ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em
se tratando de sociedade anônima;

8.2.1.3. Empregado – cópia auten cada da ficha ou livro de registro de empregado
registrado na DRT, ou ainda, cópia auten cada da Carteira de Trabalho e Previdência
Social;e

8.2.1.4. Autônomo prestador de serviço – cópia auten cada do contrato de prestação
de serviços compatíveis com o objeto da licitação.

8.2.2. A comprovação de que trata o presente inciso poderá ser também, realizada
mediante apresentação de cópia autenticada de contrato de prestação de serviço.

8.3. Relação da equipe técnica da empresa.

9. FONTE DE CONSULTA

9.1. O orçamento para cada serviço foi estabelecido com base no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI – CEF (data base junho/2017), nos casos
não contemplados por esta publicação, foi elaborado composição de preços unitários – CPU/SLU,
pesquisa direta ao mercado, ou utilizado as tabelas de preços unitários da NOVACAP.

10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

10.1. O cronograma de a vidades a ser apresentado pela licitante representa as quan dades
de serviços a serem executados pelo contrato, e é o elemento básico de controle dos serviços, como
também, elemento de referência para medição e pagamento. Com base nesse cronograma de
licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação sica e financeira
existente por ocasião da assinatura do contrato ou de outro documento hábil;

10.2. As licitantes deverão apresentar cronograma sico-financeiro conforme modelo
constante do ANEXO C, devendo apresentar ao SLU, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, após
assinatura do contrato.

11. PRAZO DE EXECUÇÃO

11.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA do contrato, contados a par r da data da de assinatura do
contrato em conformidade com a Lei nº 8.666/93, será de 06 (seis) meses;

11.2. O CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO defini vo deverá ser apresentado até 05 (cinco)
dias após a assinatura do Contrato;

11.3. O PRAZO DE EXECUÇÃO será de 02 (dois) meses, contatos a par r da emissão da
ordem de serviço emitida pela DITEC/SLU/DF, com base no CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

12. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

12.1. Recebimento Provisório:

12.1.1. O Recebimento Provisório do objeto contratual, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

12.2. Recebimento Definitivo:

12.2.1. O Recebimento Defini vo por empregado ou comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 60
(sessenta) dias consecu vos após o decurso do prazo do período de observação ou vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

13. FATURAMENTO

13.1. O faturamento será mensal de acordo com o Cronograma Físico Financeiro Defini vo
apresentado pela contratada e aprovado pelo SLU/DF, dos serviços efe vamente executados e
atestados pela fiscalização;

13.2. A medição dos serviços deverá ser realizada com o término de cada etapa realizada,
para composição do faturamento;

13.3. Serão deduzidas do faturamento, as eventuais penalidades aplicadas no período, por
cláusulas não cumpridas e previstas no presente instrumento, assim como as divergências levantadas
na conformidade de fornecimento/execução dos serviços;

13.4. Não haverá nenhum pagamento adicional, rela vo às instalações da Contratada,
incluindo, aluguel, luz, água, encargos federais, distritais e/ou municipais, telefones, fax,
microcomputador, linhas de transmissão de dados, treinamentos de pessoal e despesas mensais,
cujos custos estão incluídos nos preços unitários propostos;

13.5. O prazo para pagamento da fatura será de até 15 (quinze) dias contados a partir da data
da protocolização da documentação fiscal e/ou da entrega dos serviços, desde que as documentações
protocoladas estejam aptas ao pagamento.

14. DO PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS

14.1. A empresa vencedora da licitação será responsável pela garan a dos serviços
executados, conforme disposto no Art. 73 da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações;

14.2. A responsabilidade de empreiteiros e construtores está disciplinada no art. 1.245 do
Código Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Código Civil de 2002, no art. 618, transcrito a seguir:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edi cios ou outras construções
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o
prazo.”

15. VALOR DO CONTRATO

15.1. Os quan ta vos de referência do SLU foram es mados para execução do CTRS
(Tipologia ❶) planilhas orçamentárias constantes no ANEXO B;

15.2. Os quan ta vos apresentados nas planilhas de quan ta vos/orçamento do SLU,
planilha anexa ao edital, devem ser u lizados pelas licitantes apenas como indica vos para
elaboração de suas propostas, sendo que o preço total avaliado é apenas um referencial
classificatório, uma vez que as faturas serão pagas por serviços efetivamente executados;
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15.3. Os preços unitários propostos, nos quais, obrigatoriamente, deverão estar inclusos
todos os custos diretos e indiretos, além dos encargos de qualquer natureza (seguros em geral,
direitos autorais, royal es, taxas, impostos, tarifas, fretes e outras quaisquer despesas que se fizerem
necessárias);

15.4. O SLU FIXA/ESTIMA O VALOR MÁXIMO DAS OBRAS PARA CTRS – PARANOÁ, localizado
na Quadra 05 Conjunto D Lote 01, em R$ 853.520,58 (Oitocentos e cinquenta e três mil, quinhentos
e vinte reais e cinquenta e oito centavos).

16. DA GARANTIA CONTRATUAL

16.1. Para garan a deste ajuste, a contratada recolherá no Núcleo de Tesouraria (NUTES) do
SLU/DF, em qualquer uma das modalidades previstas no art. 56, § 2º da Lei nº 8.666/93, caução de 5%
(cinco por cento) do valor global do contrato, até o máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do
contrato e antes da protocolização da primeira fatura;

16.2. O total caucionado será liberado ou res tuído, após a execução do contrato, desde que
não haja obrigação civil ou criminal cominada à contratada, decorrente direta ou indiretamente deste
contrato, depois de verificada a quitação de eventuais multas e débitos contratuais;

16.2.1. No caso de garan a prestada em dinheiro, o valor a ser res tuído será atualizado
monetariamente.

17. OBRIGAÇÕES

17.1. Do SLU

17.1.1. Disponibilizar instrutores à Contratada, visando instruir sobre os procedimentos
detalhados de execução dos serviços e de atendimento das suas necessidades;

17.1.2. Inspecionar todos e quaisquer materiais e equipamentos u lizados pela
contratada, e necessários para as execuções dos serviços propostos;

17.1.3. Fornecer os projetos de locação das edificações atualizando-os sempre que
necessário; e disponibilizar técnico para eventual visita ao local do CTRS, caso seja solicitado
pelos licitantes;

17.1.4. Fiscalizar e manter o controle quan ta vo e qualita vo dos serviços executados
pela contratada;

17.1.5. Manter fiscalização junto a Contratada sobre o fornecimento, u lização de EPI –
Equipamentos de Proteção Individual, Cole vos e de Sinalização nos locais de trabalho, a qual
deverá obedecer ao prescrito nas NR’s do Ministério do Trabalho;

17.1.6. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

17.1.7. Fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços;

17.1.8. Solicitar subs tuição de empregado que apresentar comportamento, capacitação
ou habilitação inadequada;

17.1.9. Analisar e autorizar o re-trabalho.

18. DA CONTRATADA

18.1. Executar os serviços de acordo com a tecnologia e metodologia dos padrões de
qualidade exigidos pelo SLU/DF;

18.2. O responsável técnico do contrato, constante na ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica), será o elo entre o SLU e a Contratada;

18.3. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços
propostos;

18.4. Apresentar relatórios técnicos das obras realizadas de acordo com normas e critérios de
aceitação do SLU;

18.5. Manter estoque, a guarda e o controle de u lização dos materiais e equipamentos
necessários à execução das obras objeto do contrato;

18.6. Todos os encargos tributários, trabalhistas e sociais incidentes, inclusive custos de
treinamentos, são de exclusiva responsabilidade da Contratada e sem ônus para o SLU/DF;

18.7. Fornecer a seus empregados crachás, uniformes, equipamentos de proteção individual,
coletiva e de sinalização, conforme legislação aplicável, e manter o controle de sua utilização;

18.8. Manter empregados, devidamente, iden ficados, por meio de iden dade funcional
(Crachá) que contenha no mínimo o nome da empresa, nome do empregado, fotografia, cargo/função;

18.9. Cumprir disposições regulamentares e normas técnicas concernentes aos serviços;

18.10. Treinar e capacitar seu corpo funcional de modo a atender às exigências estabelecidas
no contrato;

18.11. Responder civilmente, criminalmente e administra vamente por todos os danos e
prejuízos causados ao SLU, a clientes ou a terceiros;

18.12. Dotar as equipes com veículos, intercomunicadores, equipamentos e ferramentas
necessários para a execução dos serviços e atendimento dos padrões de qualidade do SLU/DF;

18.13. Dispor para o SLU/DF, a todo tempo e condições, os dados e informações per nentes
aos serviços ora contratados, assim como a situação técnica e administrativa de todos os profissionais
envolvidos no contrato;

18.14. Manter os veículos e equipamentos envolvidos no contrato em perfeitas condições de
uso, conforme previsto na legislação vigente;

18.15. Será responsável pela boa conduta dos empregados zelando pela segurança dos
clientes e pela boa imagem do SLU;

18.16. Fornecer e manter o diário de obras no canteiro de obra, rubricado por ela e pela
fiscalização diariamente;

18.17. Responsabilizar-se por acidentes com viaturas/equipamentos, com envolvimento ou não
de terceiros cabe inteiramente à Contratada, eximindo o SLU de qualquer responsabilidade, devendo
para isto ser entregue por ocasião da emissão da Ordem de Serviço, se for o caso, um documento
denominado "Termo de Solidariedade" a ser firmado entre a Contratada e o proprietário do
equipamento, se responsabilizando por todo e qualquer acidente;

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Os serviços que não foram detalhados em projetos ou especificados neste memorial
deverão ser compa bilizados de acordo com a boa técnica e de acordo com as normas técnicas
brasileiras (ABNT), em cada caso, e jus ficados, antes de sua execução, pelo responsável técnico da
execução, para aprovação da fiscalização, observando-se sempre as recomendações do fabricante ou
fornecedor dos materiais ou produtos empregados;

19.2. Os serviços deverão seguir rigorosamente as orientações deste Projeto Básico,
cons tuído de Plantas, Mapa de localização, Memorial Descri vo, Planilha Orçamentária, Cronograma
Físico Financeiro, todos parte integrantes do Edital;
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19.3. Os serviços previstos objeto deste Projeto Básico não será permi da a subcontratação
do total e parte do serviço;

19.4. Nos valores apresentados, estão incluídos todas as despesas com leis sociais, férias,
13º salário, insalubridade, despesas diretas e indiretas e BDI, vale-transporte, vale-refeição, café da
manhã, uniformes, veículos e equipamentos;

19.5. Os empregados envolvidos nos serviços de campo deverão estar devidamente
uniformizados e portarem os devidos EPI (que deverão estar cer ficados conforme legislação
aplicável), crachá identificando o empregado e a Contratada;

19.6. Os assuntos técnicos relacionados aos serviços, objeto deste termo, serão discu dos
pelo SLU, com profissional qualificado indicado pela contratada e aceito pela fiscalização;

19.7. Qualquer dano causado aos sistemas do SLU e dos demais Serviços Públicos e/ou a
terceiros, por empregados da Contratada, será de inteira responsabilidade da Contratada, podendo
seu custo, a qualquer tempo, ser  debitado na fatura da medição;

19.8. Todos os serviços, projetos, sistemas, ferramentas e equipamentos desenvolvidos sob a
gestão da Diretoria Técnica, DITEC/SLU, dentro do presente contrato, terão seus direitos reservados
ao SLU;

19.9. Para efeito de conferência e liberação de medições, todos os recibos e outros pos de
documentos que comprovem o registrado nas faturas, deverão ser entregues na Diretoria Técnica
DITEC/SLU, até o 5º dia útil da sua data de protocolização;

19.10. O SLU se reserva o direito de solicitar a subs tuição e/ou exclusão de viaturas e
equipamentos, que a seu critério, não estejam atendendo a necessidade do serviço, ou considerados
sem condições de uso;

19.11. A Contratada deverá cumprir rigorosamente a NR 18 (Portaria 3214), mantendo técnicos
de segurança do trabalho em quantidade de acordo com a norma nas frentes de serviço;

19.12. Os veículos e equipamentos deverão estar em perfeitas condições de uso, conforme
previsto na legislação aplicável;

19.13. A fiscalização do SLU/DF fará vistorias iniciais e periódicas, e se necessário solicitará a
substituição dos equipamentos considerados sem condições de uso;

19.14. Os custos de manutenção, operação e conservação de equipamentos e ferramentas,
instalações físicas, estão contemplados nos preços unitários;

19.15. Fazem parte do referido Termo de Referencia os seguintes anexos:

Anexo A - MEMORIAL DESCRITIVO;

Anexo B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DEMONSTRATIVO DE BDI;

Anexo C - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; e

Anexo D - PROJETOS EXECUTIVOS (acessar o linhk a seguir par ter acesso:
http://www.slu.df.gov.br/plantas-para-licitacao-centro-de-triagem-paranoa/).

PAULO CELSO DOS REIS GOMES

Diretor Técnico

DITEC/SLU

FRANCISCO SOARES FILHO

Eng. Civil - CREA 24.687/D

DITEC/SLU

FRANCISCO A MENDES JORGE

Assessor Especial

DITEC/slu

ANDRÉ LUIZ SANTOS THOMÉ

Assessor

DITEC/SLU

EUGÊNIO DE MORAIS CARREIRO

CHEFE - NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS

DITEC/SLU

ANEXO A

 M  E  M  O  R  I  A  L         D  E  S  C  R  I  T  I  V  O

 

Proprietário: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL.

Endereço: Q. 05 Conjunto D Lote 1 – Paranoá/DF.

Tipologia de Uso:       INSTITUCIONAL/COMERCIAL – CENTRO DE TRIAGEM.

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Memorial tem como obje vo descrever o Projeto de Arquitetura, para a futura edificação
de Galpão de Triagem de resíduos sólidos, localizado ao lado da Unidade de Serviço de Limpeza
Pública, endereço: Q. 05 Conjunto D Lote 1 – Paranoá/DF.

O Galpão faz limites laterais com o Núcleo do Serviço de Limpeza Urbana e com a Unidade de
Atendimento em Meio Aberto - UAMA/TJDFT, ao fundo com a Unidade de entrega voluntária de
entulho – Papa Entulho, e tem acesso frontal de 25,50 metros.

O obje vo do empreendimento é a construção de um galpão des nado à triagem de resíduos sólidos
recicláveis da coleta sele va ou coleta própria. A proposta arquitetônica tem por finalidade atender as
norma vas de segurança e acessibilidade universal, e posteriormente às necessidades
administra vas e comerciais do SLU, bem como, a dos colaboradores do setor de produção e triagem
do material bruto, que irão compor a estrutura funcional do Centro de Triagem.

As a vidades desenvolvidas no Centro de Triagem serão caracterizadas pela triagem, separação,
prensagem, armazenamento, conferência e comercialização do material bruto para re rada dos
materiais recicláveis, estes denominados de lixo seco (plás co, metais ferrosos/não ferrosos, papel,
vidro) proveniente da coleta seletiva e coleta própria.

O Centro de Triagem terá capacidade de alocar aproximadamente 40 postos de trabalho, entre estes
colaboradores distribuídos nas diversas a vidades (recepção, separação, prensagem, transporte,
organização e armazenagem do material bruto, reciclável e rejeito e a administração).

A jornada poderá será dividida em até 3 turnos de trabalho, totalizando 24 horas/dia de trabalho.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto foi concebido a par r da definição das a vidades a serem desenvolvidas na edificação, que
compreendem:
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Recepção e transporte dos resíduos sólidos da coleta sele va e própria (lixo seco) por meio de esteira
mecânica, do nível térreo para o mezanino de triagem;

Seleção (triagem) manual dos resíduos em esteiras, nível mezanino;

Classificação dos resíduos recicláveis e rejeito;

Compactação (prensagem) dos diferentes materiais selecionados, pesagem e estocagem para venda,
nível térreo. A re rada do material comercializado será feita várias vezes por semana, de acordo com
o ritmo de produção. O rejeito é depositado em contêinerespecífico, no nível térreo;

Re rada do material rejeitado, que é recolhido por caminhão de lixo para ser transportado até a
destinação final definido pelo SLU;

Áreas de apoio: administração, refeitório, copa, sanitários e vestiários;

Circulação de veículos pesados restrita ao pátio coberto e vias perimetrais;

Circulação de pedestres restrita aos passeios externos e às áreas internas.

Áreas

Pavimento térreo galpão = 300,00 m²;

Pavimento superior galpão = 135,00 m²;

Pavimento técnico (reservatórios) = 35,00 m²;

Área coberta para descarga ao lado do galpão = 300,00 m²;

Área coberta para descarga ao lado do galpão = 74,00 m².

ÁREA TOTAL = 844,00 m²

Materiais

O galpão será de estrutura metálica com alvenaria em blocos vazados de concreto;

O piso previsto para as áreas de operação, térreo, será de concreto armado acabado com sinalização
em pintura;

Os pisos do mezanino, da administração e da área técnica, serão em laje pré-moldada;

Será instalado reves mento cerâmico com roda pé de 07 cm, nas áreas molhadas e nos pisos dos
banheiros, do escritório, da copa/refeitório e DML;

As divisórias do banheiro serão em marmorite com portas de madeira;

A cobertura será em estrutura metálica e telha em aço zincado;

Os acessos ao galpão serão realizados por meio de dois portões metálicos de correr (térreo) e porta
metálica (mezanino);

Os acessos para o mezanino e administração serão realizados por escadas em estrutura metálica,
sendo uma interno e outra externo;

As bancadas previstas serão de granito polido.

Fachadas

As portas e janelas serão em aço pintado, de correr, com vidros, visando oferecer melhor durabilidade,
conforto térmico e luminotécnico aos ambientes;

A alvenaria de vedação não receberá pintura.

Telhado/Cobertura

A cobertura será em estrutura metálica pintada com tesouras ou treliças e telha em aço zincado;

O pavimento técnico, onde serão locados os reservatórios de água, será de laje pré-moldada com a
devida impermeabilização.

DESCRIÇÃO DA ÁREA EXTERNA

Foram previstos recuos junto aos limites do terreno (frontal - 5,00m, laterais 3,00m e 7,00m, fundo –
5,00) para a implantação da edificação;

Na área frontal está previsto a execução de ajardinamento e de calçadas com rampas respeitando a
diversidade de mobilidade;

Os portões frontais serão de ferro com vara 1/2”, um des nados ao acesso da área de carga e
descarga, um para retirada de rejeitos e um pra carga e retirada de materiais prensados;

O acesso de veículos para a área de descarga, aproximadamente 335m², será pavimentado com piso
intertravado de blocos sextavados;

As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em planta, serão regularizadas de forma
a permitir, sempre, fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais;

O cercamento do terreno será executado parcialmente por muro de bloco de concreto de 2,20m de
altura (aprox. 100m²) e o restante por mourões de concreto com arame (aprox. 76m²);

As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em planta, serão regularizadas de forma
a permitir, sempre, fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais.

DESCRIÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Apresenta-se, a seguir, uma descrição sucinta das instalações para a instalação de máquinas, veículo
e equipamentos a serem adquiridos posteriormente em outro processo de compra para esta unidade.

Instalações Elétrica

As instalações elétricas deverão ser capazes de atender a demanda dos equipamentos previstos;

Instalações Hidráulicas

Os sanitários/vestiários e a cozinha deverão contar com instalações hidráulicas;

A água u lizada na unidade deverá ser armazenada em caixas d’água de polie leno, tampa com trava
de pressão com capacidade de 1.000 litros, cada uma, de maneira a atender, ao menos, a demanda
dos sanitários/vestiários.

Sistema de Combate à Incêndio

Tanto na área externa da unidade quanto no galpão deverá ser prevista a instalação de um sistema de
combate a incêndio.

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será instalado na área externa da unidade.

Esteira

Está previsto, para o processo de triagem, estrutura e sistema elétrico para a instalação as 01 (uma)
esteira transportadora;

Tal esteira será capaz de comportar até 20 (vinte) cooperados.

Prensa Enfardadeira

Com a finalidade de se diminuir o volume dos materiais reciclados e, consequentemente, o mizar o
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processo de transporte, o que torna possível a agregação de valor aos materiais triados, prevê-se a
aquisição de 01 (uma) prensa enfardadeira.

Balança eletromecânica

Os fardos serão pesados em balança eletrônica a ser adquirida.

Carro Hidráulico Transpalete

Para movimentação da carga resultante do processo de triagem deverá ser u lizado um carro
hidráulico transpalete. O mesmo deverá ter rodas duplas e capacidade para 2500 kg.

Empilhadeira

Com a finalidade para transporte interno, empilhamento e carregamento dos fardos de materiais
prensados será adquirida uma empilhadeira. A mesma deverá possuir as seguintes caracterís cas:
motor diesel, torre triplex 4,5 metros de elevação, capacidade de carga 3,5 toneladas.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade e normalizados, de acordo com as normas
técnicas brasileiras (ABNT). Deverá ser verificado o funcionamento das instalações elétricas,
aberturas, ferragens, etc.

Os serviços que não foram detalhados em projetos ou especificados neste memorial deverão ser
executados de acordo com a boa técnica e de acordo com as normas técnicas brasileiras (ABNT), em
cada caso, e jus ficados, antes de sua execução, pelo responsável técnico da execução, para
aprovação da fiscalização, observando-se sempre as recomendações do fabricante ou fornecedor dos
materiais ou produtos empregados;

As alterações para aprovação dos projetos, quando necessárias, serão realizadas pela empresa
contratada, e posteriormente apresentadas no “as built”.

Deverá ser colocada uma placa de identificação da obra conforme normas do GDF.

EUGÊNIO DE MORAIS CARREIRO

CHEFE - NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS

DITEC/SLU

FRANCISCO A MENDES JORGE

ASSESSOR ESPECIAL

DITEC/SLU

ANEXO B

 PLANILHAS COM DETALHAMENTO DE CUSTO OBRA CIVIL    IRR - PARANOÁ

 

PLANILHAS DE CUSTOS E QUANTITATIVOS PARA A CONSTRUÇÃO DA INSTALAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
DE RESÍDUOS DO PARANOÁ.
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ANDRÉ LUIZ SANTOS THOMÉ

ASSESSOR ESPECIAL

DITEC/SLU

PAULO CELSO DOS REIS GOMES

DIRETOR TÉCNICO

DITEC/SLU

ANEXO C

 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA A CONSTRUÇÃO  IRR - PARANOÁ

ANDRÉ LUIZ SANTOS THOMÉ
ASSESSOR ESPECIAL

DITEC/SLU

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

 

Ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal

Apresentamos proposta de PREÇO de acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos
no Concorrência Pública nº 01/2018 – CPL/SLU-DF, dos quais nos comprometemos a cumprir
integralmente.

Descrição da licitação e do objeto: _________________________

 

ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO UND
Valor Total

(R$)

1 01

Contratação de Empresa de Engenharia para execução de serviço comum para construção de um CTRS – para o
manejo dos resíduos sólidos urbanos, oriundos de descarte de resíduos domiciliares ou a eles assemelhados
(papéis, plás cos, metais, entre outros), que compreende a recepção dos resíduos sólidos urbanos para triagem,
prensagem, enfardamento, armazenamento e comercialização com disposição adequada dos rejeitos descartados,
localizado na Quadra 05, conjunto D, Lote 01-Paraná/DF

SERV  
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VALOR TOTAL DA PROPOSTA *

 (*)VALORES A SEREM INSERIDOS NO SISTEMA COMPRASNET

 

Valor global da proposta: R$ ________________(valor por extenso)

Validade da proposta: 60 (sessenta dias).

Prazo de realização dos serviços é de até 60 (sessenta) dias, após a emissão da ordem de serviço
emitida pela Diretoria Técnica do SLU/DF, com base no Cronograma Físico financeiro

Forma de garan a, a ser prestada em conformidade com a exigência estabelecida no Edital e na
Minuta do Contrato.

Nome da Empresa: 

CNPJ:

Telefone/fax:

Banco/agencia/conta:

E-mail:

OBS:  
1. O modelo de proposta deste Anexo tem por objetivo facilitar o trabalho das empresas
interessadas, admitindo-se adaptações e acréscimos desde que não seja ocultada ou retirada
qualquer informação contida no modelo.
2. A proposta deve sem papel timbrado da empresa, ser assinada e rubricada em todas as suas
folhas pelo representante legal da empresa ou por seu procurador.
3. Juntamente com esta proposta, deverão ser juntados a composição de custo, na forma
apresentada nos Anexos B – Planilha de Custos e Quantitativo  e Anexo C - Cronograma Físico
Financeiro do Projeto Básico, devidamente preenchidas com os valores propostos.

 

__________________________________________________

Assinatura do(s) seu (s) representante legal (is)

 (nome completo, cargo, identidade e CPF)

 

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o
no ______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax
no ______________________, por intermédio do seu representante legal Sr. (a) _______
_________________________________________________, portador (a) da Carteira de Iden dade no
______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA para fins do disposto na Lei
Distrital nº  4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que atende aos requisitos de sustentabilidade previsto
no art. 2º da mencionada Lei.

__________________________________

Local e Data

_____________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo

 

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o
no ______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax
no ______________________, por intermédio do seu representante legal Sr. (a) _______
_________________________________________________, portador (a) da Carteira de Iden dade no
______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA para fins do disposto na Lei
Distrital nº 6.112/2018, que num prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, improrrogáveis,
após a assinatura do Contrato, implantará o Programa de Integridade no âmbito da empresa, conforme
inciso art. 5º, da Lei mencionada, com os custos ou despesas resultantes correm por conta desta
empresa, não cabendo ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal o ressarcimento, de acordo
com o parágrafo único da mesma Lei.

__________________________________

Local e Data

_____________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo       

 

ANEXO V

MINUTA DA DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU RENÚNCIA

 

PROCESSO Nº 0094-000739/2017

DATA PREVISTA PARA ABERTURA:

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA 001/2018-SLU/DF

 

Nome da empresa:

CNPJ nº

Endereço:

Telefone:

E-mail:

 

DECLARO que vistoriei minunciosamente os locais para prestação dos serviços constantes do objeto
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do Edital de Licitação da Concorrência nº 01/2018-SLU/DF, e tomei conhecimento das reais condições
de execução dos serviços, bem como coletei informações de todos os dados e elementos necessários
à perfeita elaboração da proposta comercial.

OU

DECLARO que optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou
consequências por essa omissão, mantendo as garan as que vincularem nossa proposta ao presente
processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Brasília/DF,    de        2018.

 

Visto do representante legal ou procurador da empresa:

 

____________________

Carteira de identidade nº

Órgão Expedidor:

 

______________________________

Visto do Representante do SLU

Nome e matrícula

 

ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO Nº _____/2018,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO DE
LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
– SLU/DF E A EMPRESA
___________________________, NOS
TERMOS ABAIXO:

 

Processo nº:  0094-000739/2017.

 

O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU/DF, ente autárquico distrital, CNPJ nº.

01.567.525/0001-76, sediado no SCS, Q. 08, Bloco B-50, Edi cio Venâncio 2.000, 6 o andar, Brasília-DF,
doravante denominado CONTRATANTE, representado legalmente neste ato por sua Diretora-
Presidente HELIANA KÁTIA TAVARES CAMPOS, brasileira, portadora da CI nº ______, CPF nº
__________, residente e domiciliada nesta capital, e por sua Diretora de Administração e Finanças,
CRISTINA DE SABOYA GOUVEIA SANTOS, brasileira,  portadora da CI nº ________ e CPF nº
_________, domiciliada e residente nesta capital, e a empresa _______________________________,
doravante denominada CONTRATADA, CNPJ nº _________________________, com sede em
____________________________, CEP: _______________, representada por
__________________________, brasileiro, profissão, portador do RG nº ____________ SSP/___, CPF
nº ______________, residente e domiciliado à _________________________, Brasília/DF, na
qualidade de ___________________, considerando o resultado da Concorrência nº 001/2018-
CPL/SLU, com fundamento na Lei n° 8.666/1993 e alterações supervenientes, Lei Complementar nº
123/2006, bem como pelas Leis Distritais nos 4.611/2011, 4.770/2012 e 6.112/2018, pelo Decreto
Distrital nº 35.592/2014, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Instrumento
mediante as Cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PROCEDIMENTO 

O presente Instrumento obedece aos termos do Edital de Licitação da Concorrência nº 001/2018-
CPL/SLU ( ___________), da Proposta de Preços (______), do Projeto Básico (_________), que passam
a integrar este Instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

Contratação de Empresa de Engenharia para execução de serviço de Engenharia para construção de
um CTRS – para o manejo dos resíduos sólidos urbanos, oriundos de descarte de resíduos domiciliares
ou a eles assemelhados (papéis, plás cos, metais, entre outros), que compreende a recepção dos
resíduos sólidos urbanos para triagem, prensagem, enfardamento, armazenamento e comercialização
com disposição adequada dos rejeitos descartados.

Parágrafo Primeiro – Do Local

Localidade contemplada RA VII – Paranoá, situada no endereço: Quadra 05, conjunto D, Lote 01.

Parágrafo Segundo – Da execução dos serviços

I. Os serviços serão executados de acordo com o projeto execu vo ANEXO D, do Termo de
Referência.

II. Todo o procedimento está explícito nas normas e critérios referentes a cada serviço, conforme
MEMORIAL DESCRITIVO – ANEXO A, do Termo de Referência.

III. O CTRS deve ser executado em conformidade com as especificações apresentadas.

IV. O CTRS a ser executado contempla, área coberta para coletores, totem metálico, plataforma
para recebimento dos resíduos, instalações (água, energia elétrica, telefonia e esgoto), pá o
externo do CTRS recoberto com brita 02, no local de alocação das caçambas BROOKS para
coleta dos rejeitos, com piso reves do de concreto, nas baias piso cimentado liso, acesso ao
CTRS com serviços paisagísticos, obedecendo ao projeto e memorial descritivo apresentado.

V. OS SERVIÇOS SERÃO MEDIDOS E FATURADOS PELA MULTIPLICAÇÃO DOS QUANTITATIVOS
EFETIVAMENTE EXECUTADOS E PREÇOS UNITÁRIOS CORRESPONDENTES.

VI. Estão apresentados em planilhas, os quan ta vos es mados de serviços, composição de preços
unitários, como os custos necessários para os serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A CONTRATADA deverá apresentar no ato da assinatura deste Instrumento:

I. Responsável Técnico da Empresa: ___________________, CREA nº __________/D- DF,
devidamente habilitado e qualificado, nos termos do item 8., do Termo de Referência;

II. O profissional indicado faz parte do quadro de funcionários da Empresa, na qualidade de
___________, devidamente comprovada por meio de ______________________ (_____).

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Edital de Licitação nº 01/2018-CPL/SLU (9132781)         SEI 0094-000739/2017 / pg. 27



O valor do Contrato é de R$ _____________ (___________________________).

Parágrafo Primeiro - Da Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes do objeto do presente contrato correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias do Governo do Distrito Federal, consignada no orçamento do SLU:

I. Unidade Orçamentária:

II. Programa de Trabalho:

III. Natureza da Despesa:

IV. Fonte de Recursos:

O empenho inicial é de R$________________ (___________________), conforme Nota de Empenho
nº ____________, emi da em __/__/2018, sob o evento nº _________, na modalidade
_____________.

Parágrafo Segundo – Do reajuste

Em princípio, os preços cotados são fixos e irreajustáveis. Eventuais reajustes ou recomposição do
equilíbrio e econômico e financeiro obedecerão às legislações vigentes.

CLÁUSULA SEXTA – DO FATURAMENTO 

I. Faturamento será mensal de acordo com o Cronograma Físico Financeiro Defini vo apresentado
pela contratada e aprovado pelo SLU/DF, dos serviços efe vamente executados e atestados
pela fiscalização;

II. A medição dos serviços deverá ser realizada com o término de cada etapa realizada, para
composição do faturamento;

III. Serão deduzidas do faturamento, as eventuais penalidades aplicadas no período, por cláusulas
não cumpridas e previstas no presente instrumento, assim como as divergências levantadas na
conformidade de fornecimento/execução dos serviços;

IV. Não haverá nenhum pagamento adicional, rela vo às instalações da Contratada, incluindo,
aluguel, luz, água, encargos federais, distritais e/ou municipais, telefones, fax,
microcomputador, linhas de transmissão de dados, treinamentos de pessoal e despesas
mensais, cujos custos estão incluídos nos preços unitários propostos;

V. prazo para pagamento da fatura será de 15 (quinze) dias contados a par r da data da
protocolização da documentação fiscal e/ou da entrega dos serviços, desde de que as
documentações protocolada estejam aptas ao pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

I. A empresa vencedora da licitação será responsável pela garan a dos serviços executados,
conforme disposto na Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações.

II. A responsabilidade de empreiteiros e construtores está disciplinada no art. 1.245 do Código Civil
de 1.916, sendo assimilada pelo Código Civil de 2002, no art. 618, transcrito a seguir:

"Art. 618. Nos contratos de empreitada de edi cios ou outras
construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução
responderá, durante o prazo.”

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

I. Para que seja efe vado o pagamento será verificada a regularidade fiscal da CONTRATADA
junto ao SICAF, mediante consulta efetuada por meio eletrônico, ou por meio da apresentação
de documentos hábeis.

II. Os documentos mencionados no item anterior serão ob dos pelo executor do contrato, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, será verificada mediante consulta às páginas
eletrônicas oficiais disponíveis.

III. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, caso o SICAF esteja
desatualizado:

a)  Cer dão Nega va de Débitos Rela vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB
nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007;

b)  Cer ficado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido
pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/1990);

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

d) Certidão de Regularidade Trabalhista,

e)  Comprovação do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas incidentes sobre a folha de
pagamento dos funcionários destinados para a prestação dos serviços.

IV. Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sí os oficiais dos órgãos e
en dades emissores das citadas cer dões, o pagamento ficará condicionado à apresentação,
pela Contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista.

V. O pagamento será efetuado em parcelas, conforme estabelecido no Cronograma Físico
Financeiro.

VI. O pagamento será efetuado em 15 (quinze) dias, contados a par r da data de apresentação da
Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de
pagamento.

VII. Passados 10 (dez) dias sem o devido pagamento por parte do SLU, a parcelas devida será
atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efe vo pagamento
de acordo com a variação “pro rata tempore” do INPC do mês anterior da apresentação da
fatura.

VIII. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação, qualquer
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

IX. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

a. A multa será descontada do valor total do respectivo contrato; e;

b. Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do objeto deste
Instrumento, responderá a CONTRATADA pela sua diferença a qual será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo SLU, garan a presta ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.

X. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou
superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente,
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mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A –
BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber
seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35,
pág.3, de 18/02/2011.

XI. O documento de cobrança (nota fiscal ou equivalente) deverá ser emi do em 02 (duas) vias,
com os valores expressos em moeda corrente nacional (Real), e devidamente, atestado pelo
executor do contrato, nomeado pela Administração, devendo constar a descrição do serviço
realizado.

XII. O documento de cobrança que con ver incorreção será devolvido à CONTRATADA, reiniciando-
se o procedimento previsto no item anterior.

XIII. Para fins de faturamento, o período-base de serviço será de um mês, considerando-se o mês
civil, podendo no primeiro mês e no úl mo, para fins de acerto de contas, o período se cons tuir
em fração do mês, considerado o mês com 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

I. Para garan a deste ajuste, a contratada recolherá à Tesouraria do SLU, em qualquer uma das
modalidades previstas no art. 56, § 2º da Lei nº 8.666/93, caução de 5% (cinco por cento) do
valor global do contrato, até o máximo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato.

II. A garantia de que trata o item anterior, deverá ser recolhida no Núcleo de Tesouraria do SLU.

III. A garan a, a critério da licitante vencedora, se fará mediante escolha por uma das seguintes
modalidades:

a) Caução: em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

b) Seguro-garantia; ou

c) Fiança bancária.

IV. A modalidade de seguro garan a deverá seguir as normas da Superintendência de Seguros
Privados – SUSEP, em especial a Circular SUSEP n.º 477, de 30 de setembro de 2013.

V. No caso da modalidade constante do item 2 do inciso anterior deverá ser observada as
seguintes disposições:

a) A validade mínima da garan a deverá cobrir 03 (três) meses, além do prazo pactuado para a
vigência contratual.

VI. Deverá assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem como
garan r o reembolso ou o pagamento das indenizações, inclusive despesas processuais e
honorários advoca cios que a CONTRATANTE venha a ser condenada, direta, solidariamente ou
subsidiariamente à CONTRATADA, resultantes de ações trabalhistas diretas, restrita ao âmbito
da relação da CONTRATADA com o autor/reclamante, ou que caracterize tal relação
emprega cia como passível de execução fiscal/trabalhista, durante o período em que o
autor/reclamante prestou, ou ainda esteja prestando, serviços nas dependências da
CONTRATANTE, restrito ao período de vigência da apólice ou da fiança.

VII. A inadimplência da CONTRATADA quanto à execução do contrato principal e seus adi vos, que
ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice ou fiança e a expecta va e/ou a reclamação de
dano por inadimplência contratual deverão ser comunicadas pela 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, ressalvado o disposto no
item 4

VIII. A expecta va de dano por inadimplência contratual ocorrerá quando a CONTRATANTE tomar
conhecimento de indícios de inadimplência na execução do contrato, devendo no ficar
extrajudicialmente a CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para regularização, enviando cópia
para a Seguradora ou Banco fiador. Esgotado o prazo para regularização sem que esta tenha se
efe vado, a CONTRATANTE comunicará o fato imediatamente à seguradora ou ao banco fiador
para oficializar a reclamação do dano por inadimplência contratual.

IX. Comprovada a inadimplência da CONTRATADA, em relação às obrigações cobertas pela apólice
e/ou fiança, que foram objetos de comunicação de expecta va de dano por inadimplência
contratual e/ou reclamação, tornar-se-á exigível a garantia do seguro ou fiança.

X. Os danos por inadimplência contratual referente à cobertura de riscos trabalhistas, bem como
eventual dívida fiscal/trabalhista, poderão ser reclamados, desde que a ação tenha sido
distribuída pelo autor/reclamante até o limite de 02 (dois) anos após a ex nção do contrato
principal garan do pela seguradora ou banco e/ou após o término de vigência do seguro ou
fiança, o que ocorrer primeiro.

XI. A garan a prestada servirá para o fiel cumprimento do contrato, respondendo, inclusive, pelas
multas eventualmente aplicadas, devendo a apólice de seguro-garan a ou carta fiança fazer
constar tal responsabilidade.

XII. A garan a, ou seu saldo, será liberada após a execução do contrato e desde que integralmente
cumpridas todas as obrigações assumidas. Quando prestada em dinheiro, será atualizada
monetariamente.

XIII. No caso de u lização da garan a, para cobrir eventuais multas e/ou para o inadimplemento de
obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização cabível, a contratada providenciará o
reforço da garan a no montante u lizado. da mesma forma, também deverá atualizar o prazo da
garan a, em caso de prorrogação do contrato, até 01 (um) mês após o final do prazo de
execução.

XIV. No caso de a CONTRATADA não cumprir o disposto no item anterior, poderá ter os pagamentos
retidos até a regularização da situação, podendo inclusive ter o contrato rescindido.

XV. Por ocasião do reajustamento, caso previsto, a contratada providenciará o reforço da garan a
em valor proporcional ao reajuste ocorrido.

XVI. A garan a contratual somente será liberada ante a comprovação de que a contratada pagou
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. caso esse pagamento não
ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garan a será
u lizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, diretamente pelo contratante aos
prestadores de serviços.

XVII. As cartas de fianças emi das por consultorias empresariais ou qualquer fidejussória ofertada
por en dades não cadastradas como ins tuição bancária pelo Banco Central do Brasil não
servem para os fins do ar go 56, §1º, III, da lei nº 8.666/1993. (Parecer nº 110/2014-
PROCAD/PGDF).

CLÁUSULA DECIMA – DOS PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - Do prazo de vigência do contrato

O presente instrumento possui a vigência de 06 (seis) meses, a contar da data da úl ma assinatura
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das partes no SEI, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

Paragrafo Segundo – Do prazo para recolhimento da Caução.

I. A Contratada recolherá no Nucleo de Tesouraria (NUTES) do SLU, em qualquer uma das
modalidades previstas no art. 56, § 2º da Lei nº 8.666/93, caução de 5% (cinco por cento) do
valor global do contrato, até o máximo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato.

Parágrafo Terceiro - Do prazo de execução

I. CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO defini vo deverá ser apresentado até 05 (cinco) dias após a
assinatura do Contrato.

II. PRAZO DE EXECUÇÃO será de 02 (dois) meses, contatos a par r da emissão da ordem de
serviço emitida pela DITEC/SLU/DF, com base no CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

Parágrafo Quarto - Do prazo para apresentação ART

I. Providenciar que o Responsável Técnico faça o registro da Anotação de Responsabilidade
Técnica – A.R.T., conforme dispõe o Art. 1º da Lei nº 6.496/1977 e Art. 3º da Resolução nº
307/86 – CONFEA, no prazo de até 10 (dez) dias após inicio do serviço.

II. Deverá ser apresentado cópia da documentação acima mencionado, no prazo de até 15 (quinze)
dias após o inicio da obra.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

I. Recebimento Provisório:

Recebimento Provisório do objeto contratual, pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicação escrita do contratado.

II. Recebimento Definitivo:

Recebimento Defini vo por empregado ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90 (noventa) dias
consecu vos após o decurso do prazo do período de observação ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais.

III. A responsabilidade de empreiteiros e construtores está disciplinada no art. 1.245 do Código Civil de
1961, sendo assimilada pelo Código Civil de 2002 no art. 618, transcrito a seguir:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edi cios ou outras construções
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá,
durante o prazo.

IV. Ao que ser refere o item anterior III a responsabilidade de empreiteiros e construtores está
disciplinada no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, sendo assim o objeto de
contratação terá prazo fixado de garantia em 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS OBRIGAÇÕES 

Parágrafo Primeiro - Constituem obrigações do SLU/DF:

I. Disponibilizar instrutores à Contratada, visando instruir sobre os procedimentos detalhados de
execução dos serviços e de atendimento das suas necessidades;

II. Inspecionar todos e quaisquer materiais e equipamentos u lizados pela contratada e
necessários para as execuções dos serviços propostos.

III. Fornecer os projetos de locação das edificações atualizando-os sempre que necessário;e
disponibilizar técnico para eventual visita ao local do PEV, caso seja solicitado pelos licitantes.

IV. Fiscalizar e manter o controle quan ta vo e qualita vo dos serviços executados pela
contratada;

V. Manter fiscalização junto a Contratada sobre o fornecimento, u lização de EPI’s – Equipamentos
de Proteção Individual, Cole vos e de Sinalização nos locais de trabalho, a qual deverá obedecer
ao prescrito nas NR’s do Ministério do Trabalho;

VI. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

VII. Fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços;

VIII. Solicitar subs tuição de empregado que apresentar comportamento, capacitação ou habilitação
inadequada;

IX. Analisar e autorizar o re-trabalho;

Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATADA:

I. Executar os serviços de acordo com a tecnologia e metodologia dos padrões de qualidade
exigidos pelo SLU/DF.

II. Responsável técnico do contrato, constante na ART (Anotação de Responsabilidade Técnica),
será o elo entre o SLU e a Contratada.

III. Fornecer todos materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços propostos;

IV. Apresentar relatórios técnicos das obras realizadas de acordo com normas e critérios de
aceitação do SLU;

V. Manter estoque, a guarda e o controle de utilização dos materiais e equipamentos necessários a
execução das obras objeto do contrato.

VI. Todos os encargos tributários, trabalhistas e sociais incidentes, inclusive custos de
treinamentos são de exclusiva responsabilidade da Contratada e sem ônus para o SLU/DF;

VII. Fornecer a seus empregados crachás, uniformes, equipamentos de proteção individual, cole va
e de sinalização, conforme legislação aplicável e manter o controle de sua utilização;

VIII. Manter empregados, devidamente, iden ficados, por meio de iden dade funcional (Crachá) que
contenha no mínimo o nome da empresa, nome do empregado, fotografia, cargo/função.

IX. Cumprir disposições regulamentares e normas técnicas concernentes aos serviços;

X. Treinar e capacitar seu corpo funcional de modo a atender às exigências estabelecidas no
contrato;

XI. Responder civilmente, criminalmente e administra vamente por todos os danos e prejuízos
causados ao SLU, a clientes ou a terceiros;

XII. Dotar as equipes com veículos, intercomunicadores, equipamentos e ferramentas necessários
para a execução dos serviços e atendimento dos padrões de qualidade do SLU/DF;

XIII. Dispor para o SLU/DF, a todo tempo e condições, os dados e informações per nentes aos
serviços ora contratados, assim como a situação técnica e administra va de todos os
profissionais envolvidos no contrato;
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XIV. Manter os veículos e equipamentos envolvidos no contrato em perfeitas condições de uso,
conforme previsto na legislação vigente;

XV. Será responsável pela boa conduta dos empregados zelando pela segurança dos clientes e pela
boa imagem do SLU.

XVI. Fornecer e manter o diário de obras no canteiro de obra, rubricado por ela e pela fiscalização
diariamente.

XVII. Responsabilizar-se por acidentes com viaturas/equipamentos, com envolvimento ou não de
terceiros cabe inteiramente à Contratada, eximindo o SLU de qualquer responsabilidade,
devendo para isto ser entregue por ocasião da emissão da Ordem de Serviço, se for o caso, um
documento denominado "Termo de Solidariedade" a ser firmado entre a Contratada e o
proprietário do equipamento, se responsabilizando por todo e qualquer acidente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

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

II. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização
financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

I. A CONTRATADA no caso de descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições previstas
neste Instrumento, garan da a prévia defesa, estará sujeita às sanções previstas no Decreto nº
26.851 de 30 de maio de 2006, no Decreto nº 26.993 de 12 de julho de 2006 e no Decreto nº
27.069 de 14 de agosto de 2006, e subsidiariamente às previstas no ar go 87 da Lei 86.66/87
de Licitações e Contratos;

II. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri va de direitos, por descumprimento das
normas previstas no Termo de Referência e no contrato, observará o disposto nos Arts. 81 a 88
da Lei 8.666/1993, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas
Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO AMIGÁVEL 

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de
uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da
execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO UNILATERAL 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA 

Os débitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos
em Dívida A va e cobrados mediante execução na forma da legislação per nente, podendo, quando
for o caso, ensejar a rescisão unilateral do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por
representante da CONTRATANTE, devidamente designado em cumprimento ao disposto no ar go 67
da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Parágrafo Único - Do Executor do Contrato

O SLU/DF, por meio de Instrução, designará Executor para o contrato, que desempenhará as
atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, nos termos da Lei
8.666/93, art. 67 e seus Parágrafos e Decreto Distrital nº 32.598/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FRASEOLOGIA ANTICORRUPÇÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Implantar num prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, improrrogáveis, após a assinatura
deste Contrato, o Programa de Integridade no âmbito da empresa, conforme inciso art. 5º, da Lei
Distrital nº 6.112/2018, com os custos ou despesas resultantes correm por conta da Contratada, não
cabendo ao Contratante o seu ressarcimento, de acordo com o parágrafo único, da Lei mencionada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

Fica eleito o foro de Brasília – Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas em relação ao presente
Instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

A eficácia deste Instrumento fica condicionada à publicação resumida pela Administração, na
Imprensa Oficial, até o quinto dia ú l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o seu registro pelo SLU/DF.

E para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato que após lido,
será assinado pelos representantes das partes.

Brasília, ______ de ___________ de 2018.

Pelo SLU/DF:   

HELIANA KÁTIA TAVARES CAMPOS

DIRETORA PRESIDENTE

 

CRISTINA DE SABOYA GOUVEIA SANTOS

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Pela CONTRATADA:   

EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL 

Testemunhas:

 

ANEXO IV
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DECRETO Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006.

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

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

CAPÍTULO I

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO I

Disposições Preliminares

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

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

SEÇÃO II

Das Espécies de Sanções Administrativas

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

I - advertência;

II – multa;

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

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

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

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

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

SUBSEÇÃO I

Da Advertência

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

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

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

SUBSEÇÃO II

Da Multa

Art. 4° A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado pelo atraso injus ficado na
entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de
serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso; (Redação dada pelo Decreto 35.831, de 19/09/2014 , DODF de 22/09/2014 p 6)

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

completo da obrigação contratada1 (Redação dada pelo Decreto 35.831, de 19/09/2014 , DODF de
22/09/2014 p 6)

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

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

V 2- até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. (Redação dada pelo Decreto 35.831, de
19/09/2014 , DODF de 22/09/2014 p 6)
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19/09/2014 , DODF de 22/09/2014 p 6)

§ 1º A multa será formalizada por simples apos lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei
nº 8.666, de 193 e será executada após regular processo administra vo, oferecido ao contratado a
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
notificação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666, de 1993, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

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

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

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

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

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

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

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

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

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

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

SUBSEÇÃO III

Da Suspensão

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

SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

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

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

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

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

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

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

receber qualquer das multas previstas no ar go anterior e não efetuar o pagamento; a reabilitação de
dará com o pagamento.

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

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

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

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

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

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

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

SUBSEÇÃO IV

Da Declaração de Inidoneidade

Art. 6° A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado de Fazenda, à vista dos
motivos informados pela Subsecretaria de Compras e Licitações.

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

§ 2° A declaração de inidoneidade e/ou sua ex nção será publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/en dades subordinadas ou vinculadas ao
Poder Execu vo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei
nº 8.666, de 1993.

CAPÍTULO II

DAS DEMAIS PENALIDADES

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

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

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

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

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

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

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

CAPÍTULO III

DO DIREITO DE DEFESA

Art. 9° É facultado ao interessado interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência,
suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respec va
notificação.

§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra cou o ato recorrido, a
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 2° Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecu vos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrário; só se iniciam e vencem os prazos referidos neste ar go em dia de expediente no órgão
ou na entidade.

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

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

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada;

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

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

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

CAPÍTULO IV

DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

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

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

CAPÍTULO V

DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS

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

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

Brasília, 30 de maio de 2006.

118º da República e 47º de Brasília

MARIA DE LOURDES ABADIA

 

Documento assinado eletronicamente por NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA -
Matr.0270934-1, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em 13/06/2018, às 15:11,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELILUCIA CARNAUBA BARROS - Matr.0083629-X,
Membro da Comissão Permanente de Licitação, em 13/06/2018, às 15:15, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JANAÍNA ADRIANA DA TRINDADE - Matr.0026876-8,
Membro da Comissão Permanente de Licitação, em 13/06/2018, às 15:16, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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