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PROCESSO LICITATORIO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2013 
 
A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ, através da Comissão Permanente de Licitação, 
designados pela Ordem de Serviço nº 39, de 21 de março de 2013, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, para Contratação 
de Empresa Especializada para Substituição de Pedra Portuguesa por Pavimentação Asfáltica 
no Contorno do Guará II, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de Execução Indireta, 
no Regime de Empreitada por Preço Global, a qual será processada e julgada em conformidade 
com Lei federal nº 8.666/93, todas as suas alterações posteriores, e demais normas complementares 
e disposições deste instrumento. 
 
 
 
1. PREÂMBULO 
 

1.1  A abertura da sessão será às 09h00min do dia 16 de dezembro de 2013 na Sede da 
Administração Regional do Guará, situada na QI 23 Área Especial do CAVE, quando 
serão recebidos os envelopes de proposta e documentação relativos à licitação dos 
representantes das empresas licitantes. 

 
 
2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

2.1  A presente Licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para 
Substituição de Pedra Portuguesa por Pavimentação Asfáltica na Região 
administrativa do Guará, conforme o Edital e todos os seus Anexos, o Projeto Básico 
e demais especificações técnicas. 

 
 
3 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

3.1  Os recursos para fazer face às despesas da referida aquisição, correrão por conta da 

dotação orçamentária revista: R$:1.273.290,46 (um milhão duzentos e setenta e 
três mil duzentos e noventa reais e quarenta  e seis centavos).  

 
3.2 As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte 

Classificação Orçamentária: 
 

a) Unidade Orçamentária: 11112 
 
b) Classificação Funcional/Programática: 15.451.6208.1110.5546 
 
c) Classificação de Despesa: 4.4.90.51 
 
d) Fonte de Recursos: 100  
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4. DAS CONDIÇÕES PRELIMINARES  
 
 

4.1. A participação da Licitação implica aceitação integral e irretratável dos termos deste 
Edital, Anexos e instruções, bem como na observância dos Regimentos 
Administrativos e das Normas Técnicas pertinentes.    

 
 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

5.1 Poderão participar da presente licitação as empresas nacionais ou estrangeiras, que 
satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e as previstas na 
Lei Complementar nº 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, até o terceiro dia 
anterior da abertura das propostas.  

 
5.1.2 Empresas devidamente cadastradas na NOVACAP conforme o Art. 22, § 2º 
 da Lei nº 8.666/93, até o terceiro dia anterior a data de apresentação das 
 propostas. 

 
5.2 Na presente licitação é vedado a participação de empresas em consórcio, a cessão, a 

transferência e a subcontratação total ou parcial do seu objeto. 
 
5.3 Não poderão participar da presente licitação as empresas ou empresários: 
 

a) Declarados inidôneas por ato do Poder Público (União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios); 
 

b) Sob processo de concordata, falência, liquidação Judicial ou Extrajudicial; 
 

c) Impedidos de transacionar com a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, conforme art. 7º da Lei nº 10.520/2002, in verbis: 

 
 

“Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 
será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais.”  

 
d) Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

 
e) Empresas que tenham em seu quadro de pessoal servidor ou dirigente do Distrito 

Federal, ou ainda membro efetivo ou substituto da Comissão de Licitação. 
 

f) Servidor ou Dirigente do Distrito Federal, ou que compõem a Comissão 
Permanente de Licitação; 
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g) Servidor ou dirigente da NOVACAP.  
 

h) Não poderão participar indiretamente da licitação, pessoas com vínculo de 
natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do 
projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, 
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes 
necessários. 

 
 
5.4 Não poderão concorrer direta ou indiretamente neta Licitação ou participar do 

contrato dela decorrente: 
 

5.4.1  Pessoa Jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de 
direção seja familiar de agente público, fica vedada que preste serviços ou 
desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do Distrito 
Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por 
meio de:  

 
a) Contrato de serviço terceirizado; 

 
b) Contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens; 

 
c) Convênios e os instrumentos equivalentes. 

 

5.4.2 Pelo termo familiar de agente público constante no artigo 2º, inciso II, do 
Decreto 32.751/2011, entende-se: cônjuge, companheiro (a) ou parente em 
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, alcançando a vedação às relações homoafetivas, nos termos do 
artigo 3º, § 3º, do Decreto 32.751/2011. 

 
 
5.4.3 As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar 

do certame para os mesmos itens. 
   
 
6 DO CREDENCIAMENTO 
 

6.1  Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento 
licitatório, o mesmo deverá apresentar à Comissão Permanente de Licitação, antes 
da abertura do envelope de documentação de habilitação, os seguintes documentos: 
 
a) Carteira de Identidade ou documento equivalente; 

 
b) Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo IV modelo E) firmada pelo 
representante legal da empresa, acompanhada de cópia do Ato Constitutivo, Estatuto 
ou Contrato Social para comprovação da condição do credenciante. 

 

6.2. Se a empresa se fizer representar por seu sócio, deverá este apresentar Carteira de 
Identidade ou documento equivalente, bem como documento original ou cópia 
autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
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registrado; em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, ou, no caso 
de empresa individual, o registro comercial. 

 
6.3. Apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela NOVACAP, 

em plena validade, constando a inscrição nos grupo 03 subgrupo 01 – Terraplanagem 
categoria “e” ou superior, grupo 03 subgrupo 02 – pavimentação asfáltica categoria 
“e” ou superior, e ainda grupo 03 subgrupo 04 – meios-fios e passeios categoria “e” 
ou superior. 

 
6.4. Declaração de disponibilidade de usina de asfalto no Distrito Federal, licenciada em 

conformidade com a legislação ambiental (CONAMA) e que se comprometa a 
disponibilizar os volumes necessários a conclusão da obra. 

 

 
 
 
7 DO PROCEDIMENTO DA ABERTURA DOS ENVELOPES  
 

7.1.  No dia, hora e local, indicados no preâmbulo deste Edital, os proponentes deverão 
efetuar a entrega dos Documentos de Habilitação e de Propostas de Preços à 
Comissão Permanente de Licitação, em envelopes separados, opacos e lacrados. O 
envelope contendo os “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” deverá conter na sua 
parte externa e frontal os dizeres: 

 
 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ – RA - X 
Envelope nº 1 - “DOCUMENTAÇÃO” 

PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇOS 06/2013 
Razão Social da Empresa e CNPJ 

 
 

O envelope contendo a “PROPOSTA DE PREÇOS” deverá conter em sua parte 
externa e frontal os dizeres: 

 
 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ – RA - X 
Envelope nº 2 “PROPOSTA” 

PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇOS 06/2013 
Razão Social da Empresa e CNPJ 

 
7.2 Todos os elementos de proposta deverão ser apresentados digitados e impressos, 

perfeitamente legíveis, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente datados e 
assinados. 

 
7.3 Após a habilitação não caberá desistência do certame, salvo por motivo justo ou fato 

superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
7.4 Não serão aceitos e considerados documentos de Habilitação, Proposta de preços, 

recursos administrativos e impugnações ao edital apresentados por telex, telegrama, 
via postal ou fax. 

 



 

 
Administração Regional do Guará – RA X 

Área Especial CAVE QE 23, Guará II, CEP 71051-970 - Brasília-DF 
Fone (s) (61) 3883-7200 e 2283-7201 – Fax (61) 3383-7210 

 

 

 

Governo do Distrito Federal 

Casa Civil 

Coordenadoria das Cidades 

Administração Regional do Guará – Ra X 

Comissão Permanente de Licitação  

  

 
8 DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
 

8.1 Por força da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas – ME e as empresas 
de pequeno porte – EPP que tenham interesse em participar desta licitação deverão 
apresentar declaração conforme Anexo IV e atender os procedimentos a seguir 
dispostos: 

  
8.1.1 Apresentar no envelope nº 01 (documentos para habilitação), documento 

comprobatório que a classifique como ME ou EPP, caso a licitante não 
apresente a documentação pertinente, decairá o direito de ser tratado como 
tal; 

 
 
8.1.1.1 Deverá ser apresentado, juntamente com a declaração de ME ou 

EPP, documento comprove a aptidão da licitante para fazer jus ao 
aos benefícios previstos na LC 123/2006. Serão aceitos como 
comprovantes documentos como: 

   
a) Contrato social, ou documento equivalente, devidamente 

registrado na Junta Comercial informando que a empresa é 
ME ou EPP; 
 

b) Comprovante de inscrição no Simples Nacional; 
 

c) Certidão Simplificada da Junta Comercial, informando que a 
empresa é ME ou EPP; 

 
d) Declaração de enquadramento como ME ou EPP endereçado 

à Junta Comercial, com o devido registro do órgão; 
 

e) Outros documentos que comprovem a veracidade da 
declaração de enquadramento como ME e EPP. 

 
   

8.1.1.2 Na habilitação, caso a documentação referente à habilitação fiscal 
apresente alguma irregularidade, a ME ou EPP terá até 2 (dois) dias 
úteis, a partir do momento em que a ME ou EPP for declarada 
vencedora, prorrogáveis por igual período, mediante solicitação da 
licitante, para a apresentação de nova documentação escoimada de 
vícios constatados. 

 
8.1.1.3 Caso a ME ou EPP não apresente a documentação no prazo do 

subitem anterior, implicará na decadência do direito à contratação, 
bem como ficará sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei nº 
8.666/93. 
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8.1.2 Como critério de desempate, será assegurada preferências de contratação para 
microempresas empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à melhor proposta 
classificada. 

     
8.1.3 Para efeito do disposto no item 8.1.2, caracterizado o empate, proceder-se-á do 

seguinte modo: 
 

8.1.3.1  A ME ou EPP mais bem classificada terá oportunidade de apresentar 
nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a divulgação 
das propostas e do empate, sob pena de preclusão; 

 
8.1.3.2 A nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser 

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que o 
objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta nova 
proposta (ME ou EPP): Vencida a etapa de habilitação. 

 
8.1.3.3  Não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, na forma da alínea “b”, 

serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes que se 
enquadrem no percentual do item 8.1.2 (propostas de valores iguais 
ou superiores a 10%), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito; 

 
8.1.3.4 No caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs EPPs 

que se encontrem enquadradas do item 8.1.2 será realizado sorteio 
entre elas para que identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
a melhor oferta. A primeira proposta inferior àquela considerada 
vencedora do certame será atribuído o objeto da licitação, vencida a 
etapa de habilitação. 

 
8.1.3.5 Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item 8.1.3, o 

objeto será adjudicado em favor da proposta original, da vencedora 
do certame; 

 
8.1.3.6 O procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por ME ou EPP. 
 

 
  
 

9   DA GARANTIA PARA O LICITANTE VENCEDOR 
 

9.1  A garantia do contrato corresponderá a 5% (cinco por cento) do seu valor e poderá 

ser prestada sob as seguintes modalidades: 

 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes 

ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 
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b) seguro-garantia; 

 

c) fiança bancária. 

 

9.2 A garantia a que se refere o item anterior deverá ser efetivamente prestada no prazo 

de até 5 (cinco) dias corridos da convocação do licitante, sob pena de ser declarada a  

9.3 inexecução total da obrigação assumida, com a aplicação das penalidades previstas 

neste edital. 

 
 
10 DA HABILITAÇÃO 

 

10.1 O envelope DOCUMENTAÇÂO deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de 

inabilitação da licitante, os documentos a seguir indicados, em original oi cópia 

autenticada em cartório, ou ainda, cópia acompanhada do original para efeito de 

autenticação por membro da Comissão Permanente de Licitação. 

 

10.1.1 Documentação relativa à Habilitação Jurídica: 

 

a) Apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela 
NOVACAP, em plena validade, constando a inscrição nos grupo 03 subgrupo 
01 – Terraplanagem categoria “c” ou superior, grupo 03 subgrupo 02 – 
pavimentação asfáltica categoria “c” ou superior, e ainda grupo 03 subgrupo 
04 – meios-fios e passeios categoria “b” ou superior. 
 

 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

d) Inscrição do ato constitutivo, 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) Procuração, pública ou particular, passada pelo licitante, assinada por 

quem de direito, outorgando ao seu representante poderes para tomar as 

decisões que julgar necessárias, durante a licitação, sendo necessário o 

reconhecimento de firma no caso de procuração particular, juntamente com a 

comprovação da condição do outorgante. 



 

 
Administração Regional do Guará – RA X 

Área Especial CAVE QE 23, Guará II, CEP 71051-970 - Brasília-DF 
Fone (s) (61) 3883-7200 e 2283-7201 – Fax (61) 3383-7210 

 

 

 

Governo do Distrito Federal 

Casa Civil 

Coordenadoria das Cidades 

Administração Regional do Guará – Ra X 

Comissão Permanente de Licitação  

  

 

g) A falta da procuração não inabilita o licitante, mas seu representante fica 

impedido de se manifestar no certame, em nome do representado, até a 

obtenção desse documento. 

 

 

10.1.2 Documentação relativa a regularidade fiscal: 

 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, do Distrito 

Federal ou Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto licitado; 

 

c) Prova de regularidade perante a Receita Federal e Secretaria da Fazenda 

do DF, em plena validade. Para as licitantes domiciliadas fora do Distrito 

Federal, além das certidões já mencionadas, deve ser apresentada também 

prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal de seu domicílio 

ou sede. 

 

d) Certificado de regularidade do FGTS, expedido pela CEF; 

 

e) Prova de regularidade para com a Previdência Social, expedida pelo INSS; 

 

f) Regularidade trabalhista, a exigência da prova de inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho; 

 

g) Os documentos acima exigidos devem ser obrigatoriamente relativos ao 

domicílio ou sede do licitante. 

 

10.1.3 Documentação relativa à qualificação técnica: 

 

 

    

a) Prova de inscrição ou registro da empresa e dos seus Responsáveis 

Técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CREA) da localidade da sede da licitante. No caso de a 

licitante vencedora possuir CREA de outra localidade, deverá apresentar 

visto do CREA-DF, previamente à contratação; 
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b) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA ou certidão (ões),   

devidamente registrado(s) no CREA que comprove(m) a execução, para 

 órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal,  

  estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas,          

de serviço de obras de infraestrutura, pavimentação asfáltica, terra planagem, 

calçadas, meios fios e ajardinamento. Deverá (ão) constar, preferencialmente, 

do(s) atestado(s) de capacidade técnica ou da(s) certidão (ões) expedida(s) 

pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: data de  início e término das 

obras/serviços; local de execução; nome do contratante e da pessoa jurídica 

contratada; nome do(s) responsável (is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional 

(is) e número(s) de registro(s) no CREA; especificações técnicas dos serviços 

e os quantitativos executados; 

 

c) Comprovação de a licitante vencedora do certame licitatório possuir em 

seu quadro permanente, na data da abertura dos procedimentos licitatórios, 

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

serviços, devidamente reconhecido(s) pelo CREA, detentores de 

ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA ou certidão (ões) citada no item 

anterior, profissionais esses que deverão ser os Responsáveis Técnicos do 

serviço. 

 

d) A comprovação do vínculo do profissional detentor do acervo técnico com 

a licitante deverá ser feita da seguinte forma: 

 

d.1) Sócio - cópia autenticada do contrato social ou estatuto social, 

devidamente registrado no órgão competente; 

 

d.2) Diretor - cópia autenticada do contrato social, em se tratando de 

firma individual, ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente 

publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima; 

 

d.3) Empregado - cópia autenticada da ficha ou livro de registro de 

empregado registrada na DRT, ou ainda, cópia autenticada da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

 

d.4) Autônomo prestador de serviço - cópia autenticada do contrato 

de prestação de serviços regido pela legislação comum,  compatíveis 

com o objeto desta licitação 
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 10.1.4 Documentação relativa à qualificação Econômico-Financeira: 

    

a) BALANÇO PATRIMONIAL e demonstração contábil do último exercício 

social, devidamente registrados na Junta Comercial, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrados a mais de 03 (três) meses da data da apresentação da 

proposta. As empresas criadas no presente exercício deverão apresentar 

balancete especial de abertura.  

 

b) A boa situação financeira será avaliada através da análise contábil, 

considerando-se o calculo dos seguintes indicadores: 

 

b.1) ILG – índice de liquidez Geral ≥ (1,00) 

                            

               

              Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

 ILG = -------------------------------------------------------------- 

               Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

 

b.2) ILC – Índice de Liquidez Corrente ≥ (1,00) 

 

                                   

                                 Ativo Circulante 

ILC = ----------------------------------------------------------------      

                           Passivo Circulante 

  

     

  

c) As empresas que atenderem às condições do item 10.1.4 alínea “b”, 

serão consideradas com boa situação financeira. 

 

 

d) A licitante deverá apresentar os cálculos constantes do item 10.1.4 alínea 

“b”, em papel timbrado, assinado pelo seu representante legal e por um 

contador. 

 

e) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, OU 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL/ EXTRAJUDICIAL, expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, em plena validade. 
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11. OUTROS DOCUMENTOS 

 

11.1 O licitante deve prestar as seguintes declarações: 

 

a)  Declaração de vistoria, conforme declaração constante do (ANEXO IV – 

Modelo – A), assinado pelo chefe do Setor de Fiscalização da 

Administração Regional do Guará ou outro servidor designado para esse 

fim, e pelo Responsável Técnico da Licitante, confirmando que a mesma 

inspecionou as áreas objeto da presente licitação, e tomou conhecimento 

de todas as informações, condições locais, peculiares e os graus de 

dificuldades que por ventura poderão advir na realização dos serviços, 

as visitas ao local dos serviços objeto da presente licitação poderão ser 

realizadas, até 3 (três) dias úteis que antecederem a data de 

recebimento da documentação e propostas, munido de carta de 

credenciamento ou procuração, Contrato Social da empresa e 

Documento de Identidade do engenheiro (responsável técnico). 

 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação (Anexo IV - modelo B); 

 

c) Declaração de que não tem em seu quadro de pessoal empregado 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

e nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, nos termos 

do art. 27, V, da Lei 8.666/93, em cumprimento ao art. 7º, inciso XXXIII, 

da Constituição de 1988, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 

anos. (Anexo IV – modelo C). 

 

 11.2   A não apresentação dos documentos solicitados neste edital será motivo de   

  inabilitação do licitante, impedindo-o de participar da fase subsequente desta  

  licitação. 

11.3.  Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 

 cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, 

 publicação em órgão da imprensa oficial, ou pela Internet, nos casos em que o órgão 

 responsável pela emissão do documento disponibilizar sua consulta. 

11.4 Para fins de habilitação da empresa para participação no certame, a mesma deverá                     

 apresentar no quadro técnico os profissionais de Engenharia Civil e Agronomia como

 responsáveis técnicos. 
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12 DA PROPOSTA DE PREÇO 
 

12.1.  A proposta de preços, apresentada em 01 (uma) via, deverá: 

a) ser datilografada ou impressa, em uma via, sem emenda ou rasura, 

datada e assinada; 

b)  apresentar especificação clara e detalhada dos serviços, observadas as 

especificações indicadas no Projeto Básico (Anexo I) e no Caderno de 

Especificações Técnicas (Anexo II); 

c)  conter a discriminação dos serviços a serem executados, conforme 

modelo da Planilha Orçamentária (Anexo III), contendo a especificação 

dos serviços, unidades, quantidades, preços unitários e preços totais; 

d)  conter a explicitação detalhada da composição do BDI (Bonificação de 

Despesas Indiretas); 

e)  apresentar Cronograma Físico-Financeiro Provisório, detalhando o prazo 

para execução dos serviços e as etapas componentes; 

f)  conter prazo de execução dos serviços não superior a 60 (sessenta) dias 

corridos a partir do início da execução, conforme a planilha orçamentária; 

g)  consignar prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) 

dias, contados da data de sua apresentação, para fins de convocação 

para contratação; 

12.2  Se a proposta for omissa quanto aos prazos estabelecidos nas alíneas “f” e “g” deste 

item, os prazos ali mencionados serão considerados como se nela constassem, não 

sendo, portanto, motivo de desclassificação do licitante. 

12.3 A cotação apresentada e levada em conta, para efeito de julgamento, será de 

exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 

qualquer alteração. 

12.4 O preço cotado deve incluir todos os tributos, taxas, encargos sociais, seguros e 

quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto desta licitação. 

12.5 É obrigatória a assinatura da Proposta de Preços, do Cronograma Físico-Financeiro e 

 das Planilhas Orçamentárias pelo representante legal da empresa e pelo responsável 

 técnico a cujo cargo ficará a execução da obra. 

12.6 É obrigatória a apresentação detalhada da composição do BDI. 

 
 
13 DO PROCEDIMENTO 
 

13.1 O recebimento dos envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” será realizado em 
sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, que, após lida e aprovadas 
será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos 
 representantes legais das licitantes presentes.  
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13.2 Abertos os envelopes “HABILITAÇÃO”, seus documentos serão examinados e 
rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes 
credenciados das licitantes, não sendo permitida a retirada de documentos do recinto 
da reunião, bem como a sua reprodução sob qualquer forma e nem será concedido 
prazo para apresentação de documentos exigidos. 

 
 
13.3 A Comissão Permanente de Licitação poderá suspender a sessão sempre que julgue 

necessário para analisar os documentos e propostas oferecidas pelos licitantes, 
objetivando confirmar informações prestadas, inclusive, se preciso, procedendo 
diligências. 

 
13.4 Em caso de suspensão da reunião após a abertura dos envelopes “HABILITAÇÃO”, 

os envelopes, contendo a “PROPOSTA DE PREÇO”, serão rubricados pela 
Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes credenciados das 
licitantes, ficando em poder da Comissão até nova data e hora marcada para abertura 
dos mesmos. 

 
13.5 Inexistindo qualquer fato impeditivo, e caso haja renúncia formal de interposição de 

recursos relacionados à fase de habilitação por parte das licitantes presentes, a 
Comissão Permanente de Licitação poderá, na mesma reunião, proceder à abertura 
dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇO”, das licitantes consideradas habilitadas, 
devolvendo às licitantes inabilitadas os respectivos envelopes “PROPOSTA DE 
PREÇO”. 

 
13.6 Não havendo a concordância das licitantes e esgotada a fase recursal referente à 

habilitação, a Comissão Permanente de Licitação informará uma nova data para a 
realização da sessão de abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇO” das 
licitantes habilitadas. 

 
13.7 Após o julgamento da habilitação, os envelopes contendo a “PROPOSTA DE 

PREÇO” das licitantes inabilitadas permanecerão lacrados e em poder da Comissão 
Permanente de Licitação, à disposição para retirada, mediante recibo ou devolvidos 
via postal, depois de julgados eventuais recursos. 

 
13.8 Após a fase de habilitação não cabe desistência das “PROPOSTAS DE PREÇOS”, 

salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão 
Permanente de Licitação. 

 
13.9 Abertos os envelopes “PROPOSTA DE PREÇO” das licitantes habilitadas, seus 

documentos serão examinados e rubricados pela Comissão Permanente de Licitação 
e pelos representantes credenciados das licitantes. 

 
14 DA DILIGÊNCIA 
 

 
14.1 É facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar 
originalmente da proposta. 
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15 DO JULGAMENTO 
 

 
15.1 A presente licitação terá como vencedora a licitante que apresentar o MENOR 

PREÇO GLOBAL, com observância das disposições contidas na Lei Geral de 
Licitações e Lei Complementar n. 123/06, no que couber, e atender todas as 
exigências do Edital. 

  
 

15.2 Não serão consideradas quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste edital, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagens 
baseadas nas ofertas das demais licitantes. 

 
15.3 Durante a análise das propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá 

convocar as licitantes para esclarecimentos de qualquer natureza, pertinentes às 
respectivas propostas. 

 
15.4 As propostas com preços manifestamente inexequíveis serão desclassificadas, estes 

apurados na forma prevista na § 1º do artigo 48 da Lei Geral de Licitações. 
 

15.5 Nesta licitação será assegurada como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme 
preconizam os artigos 44 e 45 da LC 123/2006.   

  
 15.5.1 Em caso de desempate, para empresas que não se enquadram nas ME e/ou 

EPP, haverá sorteio em ato público, para que se dê a vencedora do certame.  
 
15.6 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em         

qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 
2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, 
portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração. 

 
15.7 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, será aberto prazo de 8 dias úteis para apresentação de nova 
documentação ou proposta de preços, conforme o art. 48,§3º da Lei nº 8.666/93 

 
 
16 SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS: 
 

16.1 Que apresentarem valores iguais ou superiores a R$:1.273.290,46 (um milhão 
duzentos e setenta e três mil duzentos e noventa reais e quarenta  e seis centavos). 

 
16.2 Não se admitirá proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, e, que cujos valores sejam inferiores a 70% do menor do 
seguinte valor: 

 
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do 

valor orçado por esta Regional; ou 
 
    
b) valor orçado por esta Regional. 
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16.2.1 Não será admitida proposta de licitantes classificados na forma do item 16.2, 
a e b, cujo valor global da proposta for inferior a 80% do menor valor a que se 
referem nas alíneas “a” e “b” do item anterior, será exigida prestação de 
garantia adicional, para a assinatura do contrato. 

 
 

16.3 As propostas cujos preços ofertados estejam superiores ou com preços 
manifestamente inexequíveis serão desclassificadas, apurados na forma prevista na § 
1º do artigo 48 da Lei Geral de Licitações. 

 
 

16.4 Que não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste ato convocatório, ou 
que venham a impor condições. 

 
16.5 Que sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 

impedir o julgamento. 
 
17 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
17.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade 

na aplicação da Lei, devendo protocolar, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação 
em até 03 (três) dias úteis. 

 
17.2 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 

Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação. 

 
17.3 Caberá à Presidente da CPL decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 3 (três) 

dias úteis.  
 

17.4 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 

 
18 DOS RECURSOS 
 

18.1 Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação poderá haver recurso no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou da lavratura da ata, 
conforme o art. 109 da Lei nº 8.666/93, in verbis: 

 
 

“Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei 
cabem: 
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou 

da lavratura da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

 c) anulação ou revogação da licitação; 

 d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração 

 ou cancelamento; 
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 e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei; 

 (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

   II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão 

   relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba  

   recurso hierárquico; 

   III - pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou  

   Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, na hipótese do § 4o do 

   art. 87 desta Lei, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

   § 1o A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", 

   deste artigo, excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso 

   III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos 

   previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no 

   ato em que foi  adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação 

   direta aos interessados e lavrada em ata. 

   § 2o O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá 

   efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e 

   presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia 

   suspensiva aos demais recursos. 

   § 3o Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que  

   poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

   § 4o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 

   praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no  

   prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir,  

   devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro 

   do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob 

   pena de responsabilidade. 

   § 5o Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração 

   se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista  

   franqueada ao interessado.” 

 
 
18.2 Os recursos contra a decisão de habilitação, inabilitação e julgamento das propostas 

terão efeito suspensivo. Nas hipóteses de recursos contra outros atos praticados pela 
Comissão Permanente de Licitação, caberá à autoridade competente, atribuir eficácia 
suspensiva ao recurso interposto, motivadamente e presentes razões de interesse 
público. 

 
18.3 Na hipótese de recurso contra a decisão da Comissão, na fase de julgamento da 

habilitação, os envelopes contendo as propostas permanecerão cerrados em 
invólucro que será rubricado por todos os presentes na reunião, para posterior a 
abertura, em data que será fixada pela Comissão de Licitação, o que fará constar em 
ata. 

 
18.4 Os recursos serão dirigidos à autoridade imediatamente superior à Comissão de 

Licitação, por intermédio da mesma, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-
lo subir, devidamente informado. 
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18.5 Após decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo de Licitação será 

submetido ao Administrador regional para que se proceda à devida homologação e 
consequente adjudicação. 

 
18.6 O processo ficará disponível para fins de vista, na Sala da Comissão Permanente de 

Licitação, localizada na Administração Regional do Guará, quando da fluência dos 
prazos de recursos. 

 
19 DO CONTRATO 
 

19.1 Como condição para a celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação. 

 
19.2 O instrumento de Contrato é obrigatório, devendo ser assinado em 5 (cinco) dias pelo 

licitante vencedor após sua notificação. 
 

19.3 Como condição para emissão da Nota de Empenho, o contratado deverá comprovar 
situação regular no Cadastro de Fornecedores distritais, ou ainda, perante, à Fazenda 
Federal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), regularidade fiscal e trabalhista e as demais exigências do edital. 

 
19.4 Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do 

contratado, os pagamentos serão suspensos quanto ao objeto e valor, até sua 
regularização, e podendo ainda ser aplicadas as sanções cabíveis. 

 
19.5 A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 

 
19.5.1 Executar os serviços adjudicados, após a assinatura do Contrato nos termos, 

prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste edital; 
 
19.5.2 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, as 

supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do objeto adjudicado. As supressões acima desse 
limite serão resultantes de acordo entre as partes. 

 
19.5.3 Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato, sem justificativa 

formalmente aceita, decairá do direito de prestar o serviço adjudicado, 
sujeitando-se às penalidades dispostas no item 25 deste Edital de Tomada de 
Preços. 

 
19.6 Se a licitante vencedora injustificadamente se recusar a assinar o Contrato ou não 

apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato, a sessão será retomada 
e os demais licitantes serão convocados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas 
condições de suas respectivas ofertas. Nesta situação a Presidente da CPL 
examinará a aceitabilidade da proposta quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o 
 desistente às penalidades constantes do item 24 deste Edital, exceto nos casos que 
 se aplica o art. 64,§2º da Lei nº 8.666/93.  
 

19.7 O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerá reajuste 
no período de vigência contratual. 

 



 

 
Administração Regional do Guará – RA X 

Área Especial CAVE QE 23, Guará II, CEP 71051-970 - Brasília-DF 
Fone (s) (61) 3883-7200 e 2283-7201 – Fax (61) 3383-7210 

 

 

 

Governo do Distrito Federal 

Casa Civil 

Coordenadoria das Cidades 

Administração Regional do Guará – Ra X 

Comissão Permanente de Licitação  

  

 
20 DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

20.1 A vigência do presente Contrato será de 05 meses, contados a partir de sua 
assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, 
persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de 
defeitos. Na execução do Contrato serão observados os seguintes prazos: 

 
20.1.1 O prazo para início da execução dos serviços pela CONTRATADA, a contar 
 do recebimento da Ordem de Serviço é de até 05 dias corridos. 

 
20.1.2 O prazo de execução do objeto contratual é de 03 meses, contados a partir 

do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço a ser emitida pela 
CONTRATANTE, observado o disposto na sub-cláusula primeira. 

 20.2 O recebimento provisório das obras/serviços será feito após sua conclusão, mediante 
  as seguintes condições: 
 

20.2.1 A pedido da CONTRATADA, até o último dia do prazo da obra/serviço; 

 

20.2.2 Pelo fiscal responsável pelo seu acompanhamento, dentro de um período máximo de 

15 (quinze) dias corridos após a comunicação escrita da CONTRATADA, 

devidamente protocolada na ADM. DO GUARÁ, comprovando-se a adequação do 

objeto aos termos contratuais: 

 

   a) Conformidade da obra e serviço com o projeto e especificações; 

 

  b) Após vistoria na qual não se encontrem defeitos e/ou imperfeições 

em todo o conjunto da obra/serviço; 

 

   c) Após teste e aprovação de todas as instalações de luz, força e hidro-

    sanitárias (caso o objeto licitado exija), devendo as mesmas estar em 

    perfeitas condições de uso e funcionamento.    

 

   d) Limpeza final de obra, recolhendo todos os resíduos e recuperando o 

    que porventura tenha sido danificado no decorrer da obra/serviço;

  

 

   e) Será emitido pelo Executor de Contrato o Laudo de Vistoria e Termo 

    Circunstanciado, contendo todos os itens da especificação não  

    cumpridos satisfatoriamente. 
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20.2.3 Vencido o prazo estipulado para a conclusão da obra/serviço, caso a 
CONTRATADA não solicite seu recebimento, o fiscal deverá elaborar relatório 
informando sobre a situação da obra e serviço e quais as pendências ainda 
existentes para a sua conclusão. Após a ciência da ADM. DO GUARÁ, o 
executor de contrato continuará responsável pelo acompanhamento das 
obras/serviços até o vencimento dos prazos legais, quando então serão 
aplicadas as multas em conformidade com a Lei no. 8.666 de 21 de junho de 
1993, republicada no DOU de 06/07/94. 

 
20.2.4 O recebimento definitivo das obras e serviços será feito mediante as 

seguintes condições: 
 

  a) Até 90 (noventa) dias corridos, a contar da lavratura do Termo do 

   Recebimento Provisório, observado o disposto no Art.69 da Lei nº. 

   8666/93 e republicado no DOU de 06/07/94; 

 

 20.2.5 Com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido, a 
partir da data de sua emissão, o compromisso da CONTRATADA com o 
cumprimento do prazo irredutível de 5 (cinco) anos, mencionados no artigo 
618 caput e parágrafo único – Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. 

 
 
21 DO PAGAMENTO 

 

21.1 Ocorrendo o adimplemento da obrigação contratual ou de sua parcela, de acordo com 

o Cronograma Físico-Financeiro aprovado, a CONTRATADA protocolizará no 

Protocolo da RA-X, Nota Fiscal que, após a devida atestação e regular liquidação, 

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

21.2  As faturas com valores superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deverão ser 

liquidadas mediante Ordem Bancária creditada em conta-corrente no Banco de 

Brasília S/A - BRB, conforme estabelece o Decreto nº. 32.767/2011. Nos demais 

casos, a liquidação das faturas se dará por meio de Ordem Bancária creditada em 

conta corrente indicada pela CONTRATADA. 

 

21.3 Por ocasião do pagamento, a contratada deverá apresentar prova de  regularidade 

relativa à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), para com a Secretaria da Receita Federal e para  com a Fazenda do 

Distrito Federal, em plena validade e comprovação de Regularidade trabalhista, a 

exigência da prova de inexistência de  débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho; 

 

21.3.1 Em caso de impossibilidade de Emissão da Certidão de Débitos, será  aceita 

a Certidão Positiva com efeito de Negativa. 
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21.4 O pagamento será efetuado em parcelas mensais consecutivas de acordo com as 

medições realizadas, dentro do período previsto de execução e em conformidade 
com o Cronograma Físico Financeiro. 

 
21.5 O prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminada será de até quinze dias, 

contados a partir da data em que os serviços forem atestados e da apresentação do 
comprovante de recolhimento, de multas aplicadas, se for o caso, e dos encargos 
sociais. 

 
21.6 O pagamento referente à primeira medição realizada ficará condicionado à 

apresentação dos seguintes comprovantes, cujas taxas deverão ser pagas pela 
Licitante vencedora: 

 
a) Registro da obra no CREA; 

 
b) Registro da obra no INSS; e 

 
c) Pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do 

responsável técnico. 
 

21.7 O representante da Contratante, o executor do contrato, deverá conferir os serviços 
nas datas finais de cada período de aferição e atestar o pagamento a ser feito à 
Licitante vencedora, por meio de documento específico. 

 
21.8 O valor devido pelo serviço executado será determinado pelo representante da 

Administração. 
 
21.9 O valor do serviço realizado deverá referir-se apenas a itens ou a atividades incluídas 

no Cronograma Físico-Financeiro. Os Itens da obra para os quais nenhuma tarifa ou 
preço tenha sido cotado não serão pagos, considerando-os cobertos por outros 
preços e tarifas. 

 
21.10 Caso o representante da Entidade Licitante não concorde com as parcelas de 
 desembolso apresentadas poderá alterá-las, determinando o pagamento da 
 quantia aprovada. 

 
          21.11 A Licitante vencedora poderá recorrer da decisão do representante da   
  Entidade de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
 

 
22 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1 A licitante vencedora ficará obrigada a cumprir rigorosamente todas as obrigações 
assumidas em sua proposta e no Contrato, e, de modo especial, ficará responsável 
pelo recolhimento da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da Obra que 
deverá ser devolvida à Contratante quando do recebimento definitivo da Obra. 

 

22.2 Manter em seu quadro, durante a execução da obra, todos os empregados para as 
atividades necessárias à execução dos serviços, devidamente registrados nos termos 
da Convenção Coletiva dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e do 
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Mobiliário do Distrito federal, com comprovação mensal desse registro através do 
Livro de Registro de Empregados, das Guias de Recolhimento da Previdência Social, 
do Fundo de Garantia e da GEFIP. 

 
22.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes do Contrato. A inadimplência da Contratada referente a esses encargos 
não transfere ao Contratante a responsabilidade por seu pagamento. 

 
 

23 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

23.1 A contratante fica obrigada pela conservação e remessa , ao órgão ou unidade  
  contratante,  das tabelas de composição de custos unitários dos itens constantes 
  das   planilhas  orçamentárias e de memória de cálculo de  
  quantitativos, conforme redação    do  art. 40, X da  Lei nº 8.666/93: 
   
  “Art.40.O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da 
  repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo 
  da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para  
  recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos 
  envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:  
 
  X-o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso,  
  permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços   
  mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de  
  referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48;”  
 
  23.1.1 A contratante deverá conservar as respectivas tabelas de composição de 
  custos unitários e da memória de cálculo de quantitativos para o devido controle 
 
 
24 DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 
 

24.1 O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerá reajuste 
no período de vigência contratual. 

 
 
 
25 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

25.1 O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA à multa de 
mora, nos termos fixados no Decreto Distrital 26.851/2006 e alterações posteriores, 
como abaixo descriminados. 
 
 

25.2  Pela inexecução total e parcial do contrato o CONTRATANTE poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as sanções previstas na Lei n.º. 8.666/93 e no 
Decreto Distrital n.º 26.851/93. 

 
 
25.3  As multas tratadas nesse Capítulo serão descontadas da garantia, do pagamento 

eventualmente devido pelo CONTRATANTE, ou na impossibilidade de ser feito o 
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desconto, recolhidas pela CONTRATADA mediante depósito em conta corrente do 
CONTRATANTE, ou se for o caso, cobrada judicialmente. 

 
26 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

26.1 Concluído o julgamento das propostas com a classificação dos proponentes e a 
indicação do vencedor da Licitação pela Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, assinado pelos seus membros o processo licitatório será encaminhado ao 
Senhor administrador regional do guará para homologação. 

 
26.2 A Licitante vencedora deverá firmar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data da convocação. 
 

26.3 Na hipótese da empresa vencedora se recusar a assinar o Contrato, a Entidade de 
Licitação convocará a segunda empresa classificada e, assim, sucessivamente, na 
ordem de classificação sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no 
DECRETO Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006. 

. 
 

27 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

27.1 São partes integrantes deste Edital: 

 Anexo I - projeto básico 

 Anexo II - caderno de especificações 

 Anexo III - planilha orçamentária 

 Anexo IV - modelos de declarações 

 Anexo V - minuta de contrato 

 Anexo VI - Decreto Distrital 26.851/06 e Decreto Distrital  26.993/06 

27.2 A Administração Regional do Guará fornecerá acervo técnico e legal em meio 

eletrônico aos interessados. Estes deverão trazer pen drive para que a Administração 

Regional proceda à gravação dos mesmos. 

         O acervo é composto, dos seguintes documentos: 

A. Projetos de Urbanização e/ou arquitetura e /ou complementares; 
 

B. Caderno de especificações e encargos; 
 

C. Planilha Orçamentária orientativa.  
 

27.3 O CONTRATANTE reserva-se o direito de revogar ou anular esta Tomada de Preços, 

na forma do artigo 49 da Lei nº. 8.666/93. 

27.4 Independentemente de declaração expressa, a simples participação nesta Licitação 

implica a aceitação das condições estipuladas na presente Tomada de Preços e 

submissão total às normas nela ou contidas. 
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27.5 Se no dia fixado no preâmbulo não houver expediente, esta Licitação será realizada 

no primeiro dia subsequente de funcionamento que lhe seguir. 

27.6 Os prazos deste edital serão contados conforme o Art. 110 da Lei 8.666/93. 

27.7 Quaisquer dúvidas de ordem técnica ou eventuais divergências ocorridas nesta 

tomada de preço poderão ser esclarecidas na sede da RA-X, situada na Área 

Especial do CAVE – Guará II, telefone 3383-7245/7281. 

 

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

Combate à Corrupção, no Telefone 0800-6449060. 

 

 

 

 

 

 

SERGIO SOARES DA SILVA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

CARLOS RODRIGO DE SOUSA DA SILVA 

 

 

 

 

JORDANA FROTA DE CASTRO 

 

MEMBRO MEMBRO 

 

 

 

GLADSTON ARRAES PEREIRA MIRLENE FERNANDES  

MEMBRO MEMBRO  
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ANEXO I E ANEXO II A TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2013 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/PROJETO DE ARQUITETURA E ORÇAMENTO ESTIMADO 

ANEXO III A TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2013 

MODELO PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

Orçamento estimado em planilha de quantitativos e preços unitários 

Obra Importâncias 

Item Discriminação Unid. Quant. Preço 

Unitário 

Parciais Totais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

OBS: 1 - Este documento deverá ser datilografado, rubricado em todas as folhas e devidamente 

assinado na última folha, pelo seu RT e representante legal. 
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2. O preço global para execução total da obra/serviço deverá ser escrito por extenso. 

 

 

    CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
  

  

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS % 
P. TOTAL 

% 
30 DIAS 

% 
45 

DIAS % 
60 

DIAS 

SERVIÇOS TÉCNICOS -
PROFISSIONAIS 

        
        

SERVIÇOS PRELIMINARES 
                

ADMINISTRATIVO                   

CARGA E TRANSPORTE                   

LOCAÇÃO DE OBRA                   

CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA                 

PAVIMENTAÇÃO                   

PAISAGISMO   
                

ARQ. E ELEM. DO URBANISMO                 

INST. ELÉTRICAS E ELETR.                 

LIMPEZA     
                

  TOTAL   
 

  
      

 

ANEXO IV A TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2013 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 

MODELO (A) 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

Declaramos em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas na Tomada de preços nº 

06/2013, que vistoriamos o local, objeto desta licitação, sendo do nosso inteiro conhecimento as 

condições e características dos mesmos e tudo o mais necessário à execução total dos serviços. 

Local e data 

--------------------------------------------------- 

Diretor de Obras - RA-X 

_________________________________ 

Assinatura e carimbo do representante legal da empresa 

 

              OBS.: emitir em papel que identifique à licitante. 

 



 

 
Administração Regional do Guará – RA X 

Área Especial CAVE QE 23, Guará II, CEP 71051-970 - Brasília-DF 
Fone (s) (61) 3883-7200 e 2283-7201 – Fax (61) 3383-7210 

 

 

 

Governo do Distrito Federal 

Casa Civil 

Coordenadoria das Cidades 

Administração Regional do Guará – Ra X 

Comissão Permanente de Licitação  

  

 

ANEXO IV A TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2013 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 

MODELO (B) 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

Declaramos em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas na Tomada de Preços nº. 

06/2013, a inexistência de fato superveniente impeditivo da nossa habilitação, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e data. 

 

______________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

OBS.: emitir em papel que identifique à licitante. 

 

 

 

 

 

ANEXO IV A TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2013 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 

MODELO (C) 

Declaramos em atendimento ao previsto na Tomada de Preços n.º 06/2013, que não possuímos em 

nosso 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, nos termos do inciso XXXIII do 

art. 7º da Constituição Federal, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. 

Local e data 

_____________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

OBS.: emitir em papel que identifique à licitante. 
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MODELO (D) 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 .............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o 
n. o ........................,por intermédio de seu Representante Legal, Sr.(a)........................................, porta
dor(a) da Carteira de Identidade n.º..............., inscrito no CPF/MF sob o n.o..................., DECLARA, p
ara fins do disposto no Edital da Tomada de Preços N.º 06/ 2013, sob as penas da lei, que esta 
empresa, na presente data, é considerada: 
 
OBS: 1 ) Assinalar com um “X” a condição da empresa.1.  
 
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123,de 14/12/2006;2.  
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, 
de 14/12/2006;Caso assinalada a opção (1) ou (2), DECLARA ainda, que a empresa está 
excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º123, de 14 de 
dezembro de 2006. 
 

....................................... 
(local e data) 

......................................................... 
(Representante Legal) 

 
MODELO (E) 

 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (INSTRUMENTO PARTICULAR DE MANDATO) 

À 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ – RA-X 

 
 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2013  
Prezados Senhores  
Através da presente credenciamos e constituímos nosso(s) bastante procurador(es) o(s)  
Sr.(s) _________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  e 
___________________________________________________________________,  portador(es) 
da(s) Cédula(s) de Identidade(s) nº(s) _____________________________ e  
______________________________ , e inscrito(s) no Cadastro de Pessoa Física do Ministério  da 
Fazenda sob o(s) nº(s) _____________________________________ e  
______________________________, respectivamente, para, isolada ou conjuntamente, praticar 
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todos os atos necessários à participação desta empresa no certame licitatório em comento, podendo 
assinar documentos, declarações, propostas, e deliberar sobre todos os assuntos, desistir de 
recursos, inclusive transigir e renunciar. A seguir informamos a qualificação do(s) representante(s) da 
empresa com poderes para assinatura do contrato com a Administração do Guará. 
 
Nome:  
Cargo:  
RG:  
CPF:  
Profissão:  
Estado Civil:  
Residência:  
Brasília,  
____________________________________________  
(Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais)  
EMPRESA: ____________________________________  
CNPJ/MF. nº _________________________  
OBS: As LICITANTES deverão atentar para os poderes conferidos aos  
Representantes Legais no estatuto ou contrato social.   
 

 

ANEXO V A TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2013 

MINUTA CONTRATUAL 

 

CONTRATO EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 

     /2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO 

GUARÁ – RA-X, E 

_______________________________, 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA 

SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA 

PORTUGUESA POR PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA NO CONTORNO DO 

GUARÁ. 

PROCESSO Nº. 137.000.700/2013 

Cláusula Primeira – Das Partes 

O DISTRITO FEDERAL, por meio da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 

DO GUARÁ – RA-X, com sede no situada na QI 23 Área Especial do CAVE, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________________, doravante denominada 
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CONTRATANTE, neste ato representada por 

_____________________________, Nacionalidade __________, Estado Civil 

_________________, portador da Carteira de Identidade nº 

_______________ e inscrito no CPF sob o nº ___________________, na 

qualidade de Administrador da Administração Regional do Guará – RA - X, 

com delegação de competência prevista nas Normas de Execução 

Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, e 

________________________________________, com sede 

_________________________________________, CEP ___________, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ___________________________, doravante 

denominada CONTRATADA, neste ato representada por 

______________________________, nacionalidade _____________, estado 

civil _________________, profissão __________, portador da Carteira de 

Identidade nº. ________________ e inscrito no CPF sob o n° 

____________________, na qualidade de _______________, celebram o 

presente instrumento, consoante as disposições da Lei n° 8.666 de 21.06.93 e 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

Cláusula Segunda – Do Procedimento 

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Licitação 

Tomada de Preços nº 06/2013 (fls. ________), da Proposta de fls. 

___________ e da Lei nº 8.666 de 21.06.93. 

Cláusula Terceira – Do Objeto 

O Contrato tem por objeto a Contratação de empresa 

especializada para SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA POR 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA CONTORNO DO GUARÁ. 

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução 

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de ______, 

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

Cláusula Quinta – Do Valor 

O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância 

de _______(_______) ser atendida à conta de dotações orçamentárias 

consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº ______, de 

______, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de 

dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). 

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 

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

I – Unidade Orçamentária: 11.112 

II – Programa de Trabalho: 15.451.6208.1110.5546 
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III – Natureza da Despesa: 4.4.90.51- Obras e instalações 

IV – Fonte de Recursos: 100 

6.2. O empenho inicial é de R$ _________ (________), 

conforme Nota de Empenho nº _________ emitida em _______, sob o evento 

nº_________, na modalidade__________. 

Cláusula Sétima – Do Pagamento 

7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de 

Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em 

parcela(s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até ____ 

(____) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do 

Contrato. 

7.2. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá 

apresentar os documentos abaixo relacionados: 

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos 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. 4° do Decreto no 

6.106, de 30.4.2007; 

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, 

devidamente atualizado (Lei no 8.036/90); 

III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal. 

IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas  

7.3. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, créditos 

de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), serão feitos 

exclusivamente, mediante crédito de 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 Distrital nº. 32.767/2011. 

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência 

8.1. O prazo de vigência do contrato será de _________. 

8.2. O prazo de execução dos serviços será de ________ dias corridos, 

contados a partir do 5º (quinto) dia útil após o recebimento da Ordem de 

Serviço. 

8.3.  O prazo para início das obras e serviços será de até ____ dias 

corridos, contados da data de recebimento da respectiva Ordem de Serviço. 

8.4. As obras serão recebidas provisoriamente mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de ___ dias úteis da 

http://www.tst.jus.br/certidao/
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comunicação escrita da Contratada. Quando do recebimento provisório, 

obrigatoriamente deverá estar concluída a execução do objeto contratual. 

8.5. As obras/serviços serão recebidas definitivamente pela _________ 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 

prazo de ___ do recebimento provisório, suficientes para vistoria que 

comprove a adequação das obras aos termos do contrato. 

Cláusula Nona – Da garantia 

9.1. A garantia para a execução da obra será prestada na forma de 

_______, conforme previsão constante do Edital. 

9.2. A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e segurança do 

trabalho, compreendido, também, o material empregado. 

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal 

O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, 

nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso 

contra o responsável nos casos de dolo e de culpa. 

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da 

Contratada 

11.1. A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal: 

I – até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de 

recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do 

Contrato; 

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais. 

11.2. Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e 

demais verbas decorrentes da prestação de serviço. 

11.3. A Contratada responderá pelos danos causados por seus 

agentes. 

11.4. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual 

12.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a 

celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº. 8.666/93, 

vedada a modificação do objeto. 

12.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, 

compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o 

empenho de dotações orçamentárias, suplementar, até o limite do respectivo 

valor, dispensa a celebração de aditamento. 
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12.3 O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação 
não sofrerá reajuste no período de vigência contratual. 
 

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades 

O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou 

parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital, 

descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93 e Decreto –DF nº 26.851/06, facultada 

ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral. 

 

Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão Amigável 

O Contrato poderá ser rescindido de comum acordo, bastando, para 

tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 

60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do 

Contrato. 

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão 

   O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, 

reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, 

observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a 

Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma lega, 

sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública 

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou 

não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução 

na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a 

rescisão unilateral do Contrato. 

Cláusula Décima Sétima – Do Executor 

O Distrito Federal, por meio de ______________, designará um 

Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas 

Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. 

Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do 

instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do 

mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias 

daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento 

pela Administração Regional do Guará – RA - X  

Cláusula Décima Nona – Do Foro 



 

 
Administração Regional do Guará – RA X 

Área Especial CAVE QE 23, Guará II, CEP 71051-970 - Brasília-DF 
Fone (s) (61) 3883-7200 e 2283-7201 – Fax (61) 3383-7210 

 

 

 

Governo do Distrito Federal 

Casa Civil 

Coordenadoria das Cidades 

Administração Regional do Guará – Ra X 

Comissão Permanente de Licitação  

  

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer 

dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato. 

 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a 

Ouvidoria de Combate à Corrupção, no Telefone 0800-6449060. 

 

 

Brasília, _____ de ___________ de _____. 

 

Pelo Distrito Federal: ______________________ 

 

Pela Contratada: ___________________________ 

 

 

 

ANEXO VI A TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2013 

PENALIDADES 

DECRETO Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006 

DODF DE 31.05.2006 

Regula a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho 

de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e 10.520, de 17 de julho de 2006 (Lei do 

Pregão), e dá outras providências. 

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, 

inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 

da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho 

de 2006, bem como o disposto no art. 68 da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, 

a centralização de compras instituída nos termos da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999, e as 

competências instituídas pela Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de 2003, DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

SEÇÃO I 

Disposições Preliminares 

Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento 

das normas de licitação e/ou de contratos, em face do disposto nos art. 81, 86, 87 e 88, da Lei 

Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2006, 

obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, 

Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no presente 

Decreto. ‘ALTERADO – Decreto nº 26.993, de 12 de julho de 2006. 
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Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com 

dispensa e inexigibilidade de licitação, nos termos do que dispõe a legislação vigente, e ainda às 

licitações realizadas pelas Administrações Regionais, até o limite máximo global mensal estabelecido 

no art. 24, incisos I e II, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do disposto no § 

1° do art. 2° da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999. 

 

SEÇÃO II 

Das Espécies de Sanções Administrativas 

Art. 2° As licitantes que não cumprirem integralmente as obrigações contratuais assumidas, garantida 

a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa; 

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 

Administração do Distrito Federal: 

a) para o licitante e/ou contratado através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar 

ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do 

seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por 

prazo não superior a 5 (cinco) anos, e o licitante e/ou contratado será descredenciado do Sistema de 

Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 

cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; 

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 motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. 

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

SUBSEÇÃO I 

Da Advertência 

Art. 3° A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratado descumprir 

qualquer obrigação, e será expedido: 

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; 
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II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na 

fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o 

contrato. 

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006 

SUBSEÇÃO II 

Da Multa 

Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado, pelo ordenador de despesas 

do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos 

seguintes percentuais: 

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006 

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução 

de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que 

corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso: 

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 

execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à 

parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso 

ultrapassar 30 (trinta) dias; 

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do 

prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo; 

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou 

total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de 

empenho, calculado sobre a parte inadimplente; 

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de 

qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006 

§ 1º A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei 

nº 8.666, de 193 e será executada após regular processo administrativo, oferecido ao contratado a 

oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 

notificação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666, de 1993, observada a seguinte ordem: 

]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 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 

o contratado pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-

M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração 

ou cobrados judicialmente. 

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006 § 3º O atraso, para efeito de cálculo de 

multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega 
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ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia 

útil seguinte. 

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

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

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

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 

gravidade da falta cometida, consoante o previsto no Parágrafo único do art. 2º e observado o 

princípio da proporcionalidade. 

§ 6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados 

e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso 

superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do caput deste artigo. 

§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste artigo não se aplica nas hipóteses de 

rescisão contratual que não ensejam penalidades. 

 

 

 

 

SUBSEÇÃO III 

Da Suspensão 

Art. 5° A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações 

e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade 

pregão, ainda suspende o registro cadastral do licitante e/ou contratado, no Cadastro de 

Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de 

junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com 

os prazos a seguir: 

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006 

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela Subsecretaria de 

Compras e Licitações, ou pelo órgão integrante do Sistema de Registro de Preços, a empresa 

permanecer inadimplente; 

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, 

quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos 

exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de 

forma definitiva; 

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006 

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: 
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a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, 

para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 

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

c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar o pagamento. 

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006 

§ 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, 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. 

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006 

§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. 

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006 

§ 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. 

§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto perdurarem 

os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. 

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006 

§ 2° A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito 

Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao 

Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei 

nº. 8.666, de 1993. 

CAPÍTULO II 

DAS DEMAIS PENALIDADES 

Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que 

por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no 

Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e 

Licitações, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 

(vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e 
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II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto REVOGADO - Decreto n° 26.993 

de 12 de julho de 2006. 

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 2006: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

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

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

ilícitos praticados. 

CAPÍTULO III 

DO DIREITO DE DEFESA 

Art. 9° É facultado ao interessado interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, 

suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva 

notificação. 

§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-

lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se á o 

do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto 

em contrário. 

ALTERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006 

§ 3° Os prazos referidos neste artigo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na 

entidade. 

INSERIDO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006 

§ 4° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a 

aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no 

Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar: 

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

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 

III - o fundamento legal da sanção aplicada; 

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

Federal. 

RENUMERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006 

§ 5° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade 

competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sítio 

www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e 

Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal - e-compras, e 
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aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração 

Pública do Distrito Federal. 

RENUMERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006 

§ 6o Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções 

aplicadas com fundamento nos art. 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. 

RENUMERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006 

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 aqui, a licitante e/ou 

contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo 

descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, incluir os 

percentuais relativos a multas, e as propostas comerciais deverão mencionar expressamente a 

concordância do proponente aos seus termos. 

Art. 13. As sanções previstas nos arts. 3º 4º e 5º deste Decreto serão aplicadas pelo ordenador de 

despesas do órgão contratante, inclusive nos casos em que o descumprimento recaia sobre o 

contrato oriundo do Sistema de Registro de Preços. 

INSERIDO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006 

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

RENUMERADO - Decreto n° 26.993 de 12 de julho de 2006 

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
DECRETO Nº 26.993, DE 12 DE JULHO DE 2006. 

Publicação DODF nº 133, de 13/07/06 – Pág. 2. 

Introduz alterações no Decreto nº 26.851, de 

30 de maio de 2006, que “Regula a aplicação 

de sanções administrativas previstas nas Leis 

Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26851&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26851&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
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de Licitações e Contratos Administrativos), e 

10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e 

dá outras providências”.(1ª alteração) 

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o 

artigo 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA: 

Art. 1º O Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006, fica alterado como segue: 

I – o caput do art. 1º passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não 

cumprimento das normas de licitação e/ou de contratos, em face do disposto nos arts. 

81, 86, 87 e 88, da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7o da Lei 

Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerá, no âmbito da Administração 

Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas 

estabelecidas no presente Decreto.”; 

II – o inciso II do art. 3º passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 3º ....... 

................... 

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação 

ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de 

empenho ou assinar o contrato.”; 

III – o caput, o inciso V e o § 2º do art. 4º passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado, pelo ordenador 

de despesas do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do 

contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 

............. 

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo 

descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

............ 

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de 

Preços – Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.”; 

IV – o caput, o inciso II, a alínea c do inciso IV, o inciso II do § 1º e o § 2º do art. 5º, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 5° A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar 

de licitações e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de 

licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral do licitante e/ou 

contratado, no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 

25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26851&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
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............ 

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou 

eletrônico, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os 

documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em 

original ou cópia autenticada, de forma definitiva; 

............ 

IV - ........ 

.............. 

c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar o pagamento. 

§ 1º ........ 

.............. 

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação 

ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de 

empenho ou assinar o contrato. 

§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. 

..............”; 

V – o § 1º do art. 6º passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 6º ........ 

§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto 

perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após 

decorrido o prazo da sanção. 

............” 

VI – fica revogado o inciso III do art. 7º; 

VII – o § 2º do art. 9º passa a vigorar com a seguinte redação, sendo acrescentado o 

seguinte § 3º, renumerando-se os demais: 

“Art. 9º ........ 

.................... 

§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário. 

§ 3° Os prazos referidos neste artigo só se iniciam e vencem em dia de expediente no 

órgão ou na entidade. 

..........”; 

VIII – os atuais arts. 13 e 14 ficam renumerados para 14 e 15, ficando inserido o art. 13 

com a seguinte redação: 
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“Art. 13. As sanções previstas nos arts. 3º, 4º e 5º deste Decreto serão aplicadas pelo 

ordenador de despesas do órgão contratante, inclusive nos casos em que o 

descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de Preços.”. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Brasília, 12 de julho de 2006. 

118º da República e 47º de Brasília 

MARIA DE LOURDES ABADIA 

 


