
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Permanente de Licitação

Cotação SEI-GDF - SLU/PRESI/CPL  

   COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 03/2018-SLU/DF

(Processo SEI-GDF nº 00094-00008718/2018-43)

Convidamos Vossa Senhoria a apresentarem proposta de preços para aquisição de bobinas de lona
plás ca impermeável, obje vando atender à necessidade do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito
Federal – SLU/DF, conforme especificações dispostas no Anexo I (Termo de Referência).

1. É extremamente recomendável que os licitantes consultem o Edital da Cotação, disponível em
<www.slu.df.gov.br>, acessar a aba SLU => Gestão Administra va => Licitações => em andamento =>
cotação eletrônica

1.1. Para que a Administração possa adjudicar a Vossa Senhoria o direito de execução do objeto
supracitado, solicitamos a confirmação e aceitação das condições estipuladas nesta Cotação.

2. A proposta vencedora desta Cotação Eletrônica deverá:

- a cotação ser impressa em papel timbrado da empresa,

- ser assinada e rubricada em todas as suas folhas pelo representante legal da interessada
ou por seu procurador, e

- ser apresentadas na Gerência de Licitação e Contrato - GELIC, no endereço: SCS Quadra
08 Bloco B-50 6º andar Edi cio Venâncio 2000 - CEP: 70.333-900 ou pelo e-mail
copel@slu.df.gov.br.

Observação: O e-mail copel@slu.df.gov.br tem capacidade de recebimento de até 10 MB.
Para propostas acima desse limite sugerimos u lizar o wetransfer
(https://wetransfer.com/)

3. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da
documentação complementar especificada nesta Cotação.

4. O licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no SICAF deverá apresentar
documentos que supram tais exigências.

5 . O licitante deverá apresentar no mesmo prazo para a entrega da proposta, via e-mail:
copel@slu.df.gov.br, a seguinte documentação complementar:

I. Cer dão Nega va de Débitos com a Fazenda do Distrito Federal, em conformidade com o
art. 193 da Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), c/c o inc. XIII do art. 4º da Lei nº
10.520/2002 e art. 14, inc. V, do Decreto Federal nº 5.450/2005 c/c art. 7º do Decreto
Distrital nº 25.966/2005. Esta certidão será exigida se não estiver contemplada no SICAF.

II. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

III. Declaração de que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de
22 de fevereiro de 2012;

IV. Registro comercial, no caso de empresário individual; e

V. 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.

VI. Registro ou/e autorização junto à ANP – Agência Nacional do Petróleo, conforme
exigências do art. 4° da Portaria n° 297/2003 ANP (Agência Nacional do Petróleo).

5.1. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF, ou que nele constem como
vencidos deverão ser reme dos em conjunto com a proposta de preços, em prazo idên co ao
estipulado para a entrega da proposta.

5.2. Em caráter de diligência, poderão ser solicitados, a qualquer momento, em original ou por
cópia auten cada, os documentos reme dos por fax ou e-mail, bem como correções ou omissões
na proposta e documentação remetidas.

5.3. Os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, com indicação do número
de inscrição no CNPJ.

5.4. A não apresentação da documentação constante dos incisos I e II do item 5 não implicará a
inabilitação do licitante, salvo se não houver possibilidade de consulta dos documentos via
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Internet.

5.5. O preço cotado deverá incluir todos os tributos, taxas, embalagens, encargos sociais, fretes,
seguro, assistência/suporte técnico durante período de garantia, se for o caso, e quaisquer outras
despesas que incidam sobre o objeto a ser executado.

6. Informo que, caso seja o adjudicatário, o pagamento será processado de acordo com as Normas de
Execução Orçamentária e Financeira do Distrito Federal, após a devida atestação da Nota Fiscal,
sendo necessária a apresentação da 1ª via da Nota de Empenho.

7. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas serão aplicadas as penalidades estabelecidas no
Decreto nº 26.851/06, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 103, de 31 de maio de 2005,
páginas 05 a 07, e alterações posteriores, que regulamentaram a aplicação das sanções
administrativas previstas nas Leis Federais Lei nº 8.666/93 e 10.520/02.

7.1. Na aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri vas de direitos, pelo não
cumprimento das normas previstas neste edital e dos contratos dele decorrentes, em face do
disposto nos ar gos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e do art. 7º da Lei nº 10.520/02, serão
obedecidos, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas
do Distrito Federal, as normas estabelecidas no referido Decreto Distrital nº 26.851/06.

 

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de material de consumo, qual seja,
Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (gás de cozinha), bo jão de 13 kg., visando o abastecimento de
diversas unidades deste SLU do Distrito Federal, conforme especificações e quan dades constantes
neste Termo de Referência.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. O objeto em questão refere-se ao gás de cozinha, que é uma mistura de gases de hidrocarbonetos
e utilizado como combustível em aplicações de aquecimento (como em fogões).
2.2. Sabe-se que muitos servidores passam a maior parte do dia nos seus locais de trabalho, não
havendo, portanto, tempo de voltar em casa para almoçar ou tomar café da manhã antes de sair.
Pensando nessas condições, e para melhor atendimento à esses servidores e também aos usuários do
serviço público, torna-se importante a aquisição do material ora pretendido.
2.3. Em atendimento à demanda de material de consumo, qual seja, Gás Liquefeito de Petróleo – GLP
(gás de cozinha), com o objetivo de manter os estoques do almoxarifado em dia.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DO BEM COMUM

3.1. O Objeto desta licitação se enquadra nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de
2002, acolhida no Distrito Federal pelo Decreto nº 23.460/2002, por se tratar de bem comum, com
características e especificações usuais de mercado.

3.2. Embora a Lei do Pregão nos forneça um conceito do po aberto sobre o que seja comum, após
analisar três aspectos, quais sejam:
3.2.1. a possibilidade de padronizar o objeto por meio de critérios obje vos de desempenho e
qualidade comuns no mercado correspondente;
3.2.2. disponibilidade no mercado destes materiais; e
3.2.3. verificado se as especificações adotadas eram usuais neste mesmo mercado.
3.3. presente aquisição foi considerada comum e verificou-se que as especificações são usuais pelo
mercado.

4. DA SUSTENTABILIDADE

4.1. A contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 2º da
Lei Distrital nº 4.770/2012, bem como o Decreto de nº 36.519/2015, que regulamenta, no âmbito do
Distrito Federal, o Sistema de Registro de Preços, estabelece a implementação de critérios, prá cas e
ações de logís ca sustentável no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal direta,
autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os requisitos
ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1. Os produtos ofertados deverão possuir registro ou/e autorização junto à ANP – Agência Nacional
do Petróleo, conforme exigências do art. 4° da Portaria n° 297/2003 ANP (Agência Nacional do
Petróleo).

6. DA GARANTIA E VALIDADE DO MATERIAL

6.1. Os materiais constantes do Termo de Referência terão a garan a mínima prevista na Lei nº
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8.078/1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o qual se inicia a par r do recebimento
definitivo.

7. DA ENTREGA DO MATERIAL

7.1. O material deverá ser entregue no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a par r do
recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.

7.2. Entregar as aquisições de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência/Edital, na sede do almoxarifado sito a SGAN quadra 05 lote 23, Asa Norte.
7.3. O fornecimento poderá ser efetuado em remessas parceladas, conforme especificado pelas
contratantes, informado no contrato ou instrumento equivalente.
7.4. Os materiais deverão possuir cer ficado junto ao INMETRO, e estarem de acordo com a
legislação e normas vigentes.
7.5. Na rotulagem deverá constar o nome e composição do produto, lote, data de fabricação e de
validade, nº do CNPJ, nome e endereço do fabricante/produtor, condições de armazenamento e peso.
7.6. Os produtos serão recebidos:
7.6.1. Provisoriamente, mediante termo circunstanciado para efeito de posterior verificação da
conformidade do produto com a especificação; e
7.6.2. Defini vamente, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, mediante
termo circunstanciado, após verificar que o produto entregue possui todas as caracterís cas
consignadas, no que tange a quan dade solicitada e qualidade do produto especificada, conforme
este Termo de Referência.
7.7. Os materiais que forem entregues em desacordo com o especificado ou reprovados na entrega,
deverão ser subs tuídos pela contratada em até 5 (cinco) dias úteis e o seu descumprimento poderá
acarretar sanções conforme previsto na legislação vigente.
7.8. Caso, após o recebimento provisório, constatar-se que os bo jões possuem vícios aparentes ou
redibitórios ou estão em desacordo com as especificações ou a proposta, serão interrompidos os
prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanado o problema.
7.9. A contratada deverá garan r a qualidade dos itens, devendo subs tuir às suas expensas os
botijões/cilindros que estejam em mau estado de conservação ou abertos, violados ou amassados.
7.10. O recebimento provisório ou defini vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança do serviço e/ou bem, nem a é co-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.
7.11. Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento.

8. DO PAGAMENTO

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

9. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E QUANTITATIVO

9.1. O valor total es mado para aquisição dos materiais será apurado pelo Núcleo de Aquisição da
Gerência de Licitação e Contrato do Serviço de Limpeza Urbana, para o quan ta vo de 99 (noventa e
nove) bo jões de gás de 13 Kg, previsto para o trimestre de agosto, setembro e outubro do corrente
exercício.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Entregar as aquisições de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência/Edital, na sede do almoxarifado sito a SGAN quadra 05 lote 23, Asa Norte.
10.2. Comunicar imediatamente a Contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária, e-mail, fax e telefone, indicado na respec va proposta de preços, como também, outras
informações julgadas necessárias para o recebimento de correspondências encaminhadas pelos
diversos órgãos integrantes da centralização de compras do Distrito Federal.
10.3. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendido pelo Contratante;
10.4. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas neste
instrumento, além de sujeitar-se a outras obrigações no Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
10.5. Comunicar por escrito eventual atraso, apresentando jus fica vas que serão objeto de
apreciação pela Contratante.
10.6. Atender, no prazo fixado, todas as solicitações do Fiscal do Contrato.
10.7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado, facultada a supressão
além desse limite, mediante acordo entre as partes.
10.8. Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais
despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da execução do objeto do presente Termo de Referência,
tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por
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todas as obrigações e responsabilidades, sem qualquer ônus à Contratante.
10.9. Garan r a qualidade dos itens, devendo subs tuir às suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto contratado em que for constatado defeito ou má qualidade resultante do transporte
inadequado, quando da entrega.
10.10. A subs tuição a que se refere o item anterior deverá ser prestada mediante ocorrência de
manifestação do órgão solicitante, implicando na obrigação, por parte da empresa Contratada, da
subs tuição/correção do problema no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da abertura
da reclamação pelo órgão.
10.11. Observar os padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços, previstos na Lei
Distrital nº 5.418/2014, de forma a atender às necessidades das atuais gerações e permi r melhores
condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das
gerações futuras.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Nomear Executor e suplente do Contrato, quando necessário, dos quais serão incumbidos às
atribuições con das nas normas de execução orçamentária e financeira vigente, e Lei de Licitações
8.666/1993.
11.2. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas pela contratada, conforme cronograma de
desembolso, de acordo com as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e
Contabilidade do Distrito Federal, após o atesto e aprovação das aquisições.
11.3. Permi r o livre acesso dos empregados da contratada às suas instalações, para entrega de
aquisições deste objeto.
11.4. Promover através do executor do contrato ou responsável, o acompanhamento da entrega das
aquisições de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Edital, Contrato e Nota de
Empenho.

12. DA PENALIDADE

12.1. Pelo descumprimento de quaisquer obrigações, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no
Decreto nº 26.851/96, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº. 103, de 31 de maio de 2005,
modificado pelo Decreto nº 26.993/2006 e posteriores alterações, que regulamentaram a aplicação
das sanções administrativas previstas nas Leis Federais.

 

ANEXO II

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS ESTIMADOS

Item
Código do

ComprasNet

Classificação

do item
Especificação Quant. Unidade

Custo unitário
final

Custo total
estimado

1 47678 33.90.30.04

Gás Liquefeito de Petróleo -
GLP, Material Gás Butano,

Acondicionado em butijão de
13 quilos.

33 UNID. R$ 81,00
R$

2.673,00

TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 2.673,00

 

Neide Aparecida Barros da Silva

Pregoeira
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Documento assinado eletronicamente por NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA -
Matr.0270934-1, Pregoeiro(a), em 07/08/2018, às 16:24, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 11116590 código CRC= D3CD41D5.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SCS Quadra  08, Edi fício Shopping Venâncio, 6º Andar - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70333-900 - DF

3213-0200
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