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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO: MENOR PREÇO 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
INTERESSADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL 
UASG: 925992 
 

PROCESSO Nº: 00392-00002061/2018-28 

PROGRAMA DE TRABALHO: 16.122.6001.2396.5319 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39; 
Fonte: 220. 
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 73.869,25 (setenta e três mil oitocentos e sessenta e nove 
reais e vinte e cinco centavos). 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de perícias em engenharia civil para prestação de 
serviços de perícia técnica das condições das estruturas, com emissão de laudos, dos prédios Edifício 
Sede e Edifício Arquivo da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 09h59min do dia 14/05/2018 (horário de Brasília) 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 10h00min do dia 14/05/2018 (horário de Brasília) 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h00min do dia 14/05/2018 (horário de Brasília) 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo nesta Minuta de Edital, no aviso e durante a 
sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas 
no sistema eletrônico. 
 
EDITAL: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço sítio 
www.comprasnet.gov.br. 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, no uso de suas atribuições 
legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, para contratação do objeto especificado no Anexo I deste 
edital. 
O presente certame será regido pela Lei no 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Federal no 
5.450/2005, acolhido no Distrito Federal pelo Decreto 25.966/2005, Lei Complementar no 123/2006, Lei 
Distrital n.º 4.611/2011, Decretos Distritais: 26.851/2006, Lei 13.303/2016, e no que couber, a Lei Federal 
nº 8.666/1993 e alterações posteriores, bem como as demais normas pertinentes aplicáveis ao objeto, 
observadas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos. 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova a 
comunicação pela internet, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da 
criptografia e autenticação em todas as suas fases. 
Os trabalhos serão conduzidos pelo servidor Fabio Castelo Branco Cordeiro da Rocha, designado 
Pregoeiro por intermédio da Resolução nº 100.000.260/2017, de 14 de agosto de 2017, publicada no DODF 
nº 157 de 16 de agosto de 2017, e auxiliado pela equipe de apoio, mediante a inserção e monitoramento de 
dados gerados ou transferidos para a página eletrônica: www.comprasgovernamentais.gov.br, que terá, 
dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as 
impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão 
pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e 
decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indica o 

http://www.codhab.df.gov.br/
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=6480038&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010133&infra_hash=1c8ffd34c1a630dde241b30faf6b8b85da5ee03d503d110deeee18f5e2c52f9b
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de 
apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 
O Edital estará disponível no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br e www.codhab.df.gov.br. 
 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na área de perícias em engenharia civil para prestação de 
serviços de perícia técnica das condições das estruturas, com emissão de laudos, dos prédios Edifício 
Sede e Edifício Arquivo da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal.  
1.2. Integram este Edital todos os seus Anexos. 
 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 

2.1. Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas do ramo de atividade do objeto desta 
licitação que comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital: 

2.1.1. Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 
nos termos do § 1º, art. 1º do Decreto 3.722, de 09 de janeiro de 2001, publicado no D.O.U. de 10 de 
janeiro de 2001 e art. 4° do Decreto Distrital n° 23.546/03; ou  
2.1.2. Que não estejam cadastradas no SICAF ou que estiverem com seus cadastramentos vencidos, 
também poderão participar da licitação, desde que atendidas as exigências do item 7.2.2, deste edital. 

2.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes 
às condições deste Edital. 
2.3. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação ou participar do contrato dela 
decorrente: 

2.3.1. Empresas que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, 
concurso de credores, dissolução, liquidação, estrangeiras que não funcionem no país, nem aquelas que 
tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, 
Municipal e Distrital, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar 
com o Distrito Federal, com os demais Estados e seus Municípios e bem como com a União. 

2.3.1.1. Empresas que estejam temporariamente suspensas de participar de licitação ou de 
contratar com a Administração, em qualquer órgão ou entidade, seja federal, estadual, distrital ou 
municipal, da Administração Pública direta ou indireta. (Parecer nº 202/2011 – PROCAD/PGDF) 

2.3.2. Pessoas físicas não empresárias. 
2.3.3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  
2.3.4. O autor do Termo de Referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.  
2.3.5. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de referência, 
ou do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável 
técnico ou subcontratado. 

2.4. É vedada a pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja 
familiar de agente público, 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: 
(Decreto nº 32.751/11, art. 8º) 

I - contrato de serviço terceirizado;  
II - contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens;  
III - convênios e os instrumentos equivalentes. 
2.4.1. A vedação estende-se às uniões homoafetivas (Decreto n°32.751/11, art. 3°, § 3°). 

2.5. É vedado o uso de mão de obra infantil, nos termos da Lei nº 5.061, de 08 de março de 2013. 
2.6. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o (s) 
mesmo (s) item(s).  
2.7. Empresas constituídas em consórcios e pessoas físicas. 
2.8. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de referência, ou do 
projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 

http://www.codhab.df.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.codhab.df.gov.br/
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mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado. 
2.9. É vedada a pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja 
familiar de agente público, 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:  
(Decreto nº 32.751/11, art. 8º) 

I - contrato de serviço terceirizado;  
II - contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens;  
III - convênios e os instrumentos equivalentes. 

2.10. Nos termos da Lei 13.303/2016 estão impedidos de participar: 
I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou 
empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante;  
II - suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista;  
III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que 
está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da 
sanção; 
IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; 
V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;  
VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  
VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  
VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma 
natureza, de empresa declarada inidônea.  
2.10.1. Aplica-se a vedação:  

I - à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação 
dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;  
II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:  

a) dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista;  
b) empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam a 
atuação na área responsável pela licitação ou contratação;  
c) autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja 
vinculada.  

III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido 
seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista promotora da 
licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses.  
 

3. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

3.1. As empresas que desejarem participar do Pregão deverão enviar a proposta eletronicamente, até o dia 
e horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo deste Edital, ou no primeiro dia útil 
subsequente, na hipótese de não haver expediente nessa data, devendo todos os campos do formulário 
disponibilizado ser preenchidos, observando as orientações contidas no mencionado endereço. 
3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições 
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em 
consonância com a Lei Distrital nº 4.611, de 2011, devendo para isso fazer o seu devido enquadramento 
como ME ou EPP em campo próprio no sistema, QUANDO DO CADASTRO DE SUA PROPOSTA, 
DECLARANDO assim, para fins legais, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a 
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de 
dezembro de 2006, em especial quanto ao atendimento do disposto no art. 2º da Lei Distrital nº 4.611, de 
2011, que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos seus artigos 42 a 49 e que não 
se enquadram nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar. 
 

http://www.codhab.df.gov.br/
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4. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

4.1. O credenciamento é a condição obrigatória para formulação de lances e praticar todos os atos neste 
Pregão, que se dará pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para 
acesso ao sistema eletrônico, obtida no site www.comprasnet.gov.br. 

4.1.1. A chave de identificação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser utilizadas em 
qualquer Pregão Eletrônico realizado no Comprasnet, salvo quando canceladas por solicitação do 
credenciado ou por iniciativa da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.  

4.2. As licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao sistema 
para participarem do certame. 
4.3. O credenciamento da licitante, bem como sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado 
no SICAF. 
4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de 
seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica pra realização das transações inerentes 
ao pregão eletrônico. 
4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação-SLTI/MPOG, provedor do sistema, ou a Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiro. 
4.6. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento público de procuração e/ou particular 
com firma reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para praticar todos os atos 
inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) 
da empresa proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento específico 
no qual estejam expressos seus poderes para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura.  
4.7. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, bem como preencher as 
seguintes Declarações on line, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico do Comprasnet: 

4.7.1. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, atestando, sob as penas da lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatória, ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
4.7.2. Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, ou menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02; 
4.7.3. Declaração de elaboração independente de proposta, em cumprimento ao disposto na Instrução 
Normativa SLTI nº 2/2009, de 16/09/2009, publicada no DOU de 17/09/2009; 
4.7.4. Comprovação, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte, de 
enquadramento em um dos dois regimes, caso tenha se utilizado e beneficiado do tratamento 
diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123/06. 
4.7.5. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do Edital. 

4.8. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar 
mais de uma Licitante. 
 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO 

5.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema 
Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 

http://www.codhab.df.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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5.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema, Pregoeiro ou de sua desconexão. 
5.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente 
encaminhamento das propostas de preços, a partir da data da liberação do presente edital no sítio 
www.comprasnet.gov.br, até o horário limite de início da sessão pública, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 
5.4. Os licitantes deverão inserir proposta, em língua portuguesa com VALOR TOTAL ANUAL DO ITEM 
(SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS), até a data e hora marcada para o recebimento das propostas. 
5.5. Após o encerramento da etapa de lances e negociação, o licitante detentor da melhor oferta deverá 
encaminhar no prazo máximo de 1 (uma) hora, contados a partir da solicitação do pregoeiro (a), via 
sistema, no campo “anexo de proposta”, ou por endereço eletrônico: licitacoes@codhab.df.gov.br, em caso 
de indisponibilidade do primeiro, a proposta de preços, juntamente com a documentação prevista para sua 
aceitação. 

5.5.1. Excepcionalmente e a pedido do licitante, o prazo previamente fixado no edital poderá ser 
prorrogado pelo Pregoeiro, desde que verificados motivos razoáveis para o atendimento da solicitação, 
por mais 1 (uma) hora, caso a solicitação se dê dentro da primeira 1 (uma) hora. Findo o prazo, a função 
de enviar anexo do fornecedor selecionado desaparecerá, após operacionalização pelo Pregoeiro da 
opção “encerrar convocação” e da opção de “recusar proposta”. 

5.6. Sendo aceitável sua(s) proposta(s), a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentá-la(s), em 
papel timbrado, datada, assinada, juntamente com a(s) documentação(ões) de habilitação, em envelope 
fechado e identificado o pregão, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da solicitação 
do pregoeiro (a), na CODHAB, SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14, Setor Comercial Sul, Comissão 
Permanente de Licitações –6º  andar– CEP 70.036-918 – Brasília/DF, devendo a(s) proposta(s) 
conter(em): 

a) Nome da proponente, endereço, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do Distrito Federal; 
b) A proposta da empresa deve estar em papel timbrado, datada, assinada, com a especificação em 
conformidade com o solicitado, contendo indicação de todas as características dos produtos/serviços 
cotados, com descrição clara e detalhada de cada produto/serviço ofertado, de forma a demonstrar 
que atendem as especificações constantes no Anexo I deste Edital; 
c) Conter valores unitários, bem como total anual para o item que compõem o item 01, conforme 

“modelo” de Planilha constante no do Anexo I (Termo de Referência) ENCARTE “A”: Modelo de 
Formulação de Proposta, deste Edital, onde os valores unitários não poderão ser superiores aos 
valores unitários estimados no Anexo I deste edital, devendo estar inclusos nos preços ofertados todos 
os tributos, encargos sociais, transporte, instalações, seguro e quaisquer outras despesas que incidam 
ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.  Os valores deverão ser expressos em algarismo e 
por extenso em moeda nacional. Havendo divergência entre o valor em algarismo e por extenso, 
prevalecerá o valor por extenso; 
d) conter declaração de que irá executar os serviços de acordo com as exigências e condições 
estabelecidas no Termo de Referência constante do anexo I deste edital, inclusive no tocante ao prazo 
de inicio da execução que deverá ser de até 24 (vinte quatro) horas contadas da emissão da ordem de 
serviço. 
e) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de 
sua entrega. 
f) Declarar que tomou ciência da descrição dos serviços  constante do Termo de Referência – Anexo I 
do Edital , e que atenderá a todas as especificações técnicas constantes do Anexo I do edital 

5.7. Em caráter excepcional o Pregoeiro poderá considerar as propostas anexadas no sistema 
COMPRASNET como propostas originais, dispensando assim o encaminhamento que trata o item 5.6, 
desde que estejam devidamente anexadas no sistema, assinadas e datadas. 
5.8. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. Aberta 
a sessão, em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, ressalvadas 
apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais. 

http://www.codhab.df.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:licitacoes@codhab.df.gov.br
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5.9. Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores superiores aos preços oficiais 
ou estimados pelos órgãos interessados, tanto para os itens quanto para os respectivos lotes. O 
desrespeito a essa regra levará os lotes a serem considerados fracassados, caso não se obtenha êxito 
com a negociação a ser solicitada, seguindo a ordem de classificação. 
5.10. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente 
cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse 
ou a qualquer título, devendo os materiais e/ou serviços serem fornecidos sem ônus adicional. 
5.11. Havendo divergência entre a especificação constante no Termo de Referência – Anexo I e a 
especificação contida no Sistema Comprasnet (código BR), prevalecerá a especificações do Termo de 
Referência. 

5.11.1. Se na proposta a especificação estiver incompleta e na ausência de qualquer discordância da 
especificação prescrita neste edital, será considerada igual à exigida, obrigando-se o proponente à 
execução dos serviços de forma que atenda plenamente ao estabelecido no Termo de Referência, 
Anexo I deste Edita. 

5.12. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada. 
5.13. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, pelo licitante, das condições estabelecidas 
neste edital e em seus anexos. 
 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO. 

6.1. Na data e horário previsto no Sistema e informado neste Edital, encerrar-se, automaticamente, a fase 
de recebimento de propostas e será iniciada a abertura da sessão pública pelo pregoeiro, com a 
divulgação das propostas de preços recebidas. 

6.1.1. Todos os horários observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, 
inclusive para a contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame.  

6.2. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do recebimento do seu lance e 
respectivo horário de registro e valor. 
6.3. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero. 
6.4. Serão desclassificadas propostas que contenham preços excessivos, 
6.5.  assim entendidos: 

I – preços excessivos, quando os mesmos apresentarem valores superiores ao preço estimado 
constante deste Ato Convocatório/Anexo; 

6.6. Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado. 
6.7. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no 
Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo. 
6.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado pelo pregoeiro para a 
abertura da sessão de lances e as seguintes condições: 

6.8.1. Somente poderão oferecer lances inferiores aos últimos por eles ofertados e registrados pelo 
sistema; 
6.8.2. No caso de lances de mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro 
lugar; 
6.8.3. Poderão ser enviados lances superiores ao menor lance registrado para a primeira colocação 
com a finalidade de se disputar as colocações subsequentes. 

6.9. No julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO (SERVIÇO DE EMISSÃO DE 
LAUDOS), desde que atendida as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e 
qualidade e demais condições estabelecidas neste Edital. 

6.9.1. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao 
pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.  

6.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado vedado a identificação do detentor do lance. 
6.11. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. 
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6.12. O (a) Pregoeiro (a) poderá se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos 
internos e externos, bem como aos órgãos requisitantes da compra do material objeto deste Pregão, a fim 
de obter parecer que possibilite melhor julgamento das especificações dos produtos cotados, definindo 
nova data para continuidade da sessão licitatória. 
6.13. O Sistema Eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
6.14. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo 
Sistema Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja 
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas no Edital. 

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

6.15. Por força do que dispõe o artigo 44 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte, terão tratamento diferenciado e favorecido, observados as 
seguintes regras: 

6.15.1. As proponentes deverão selecionar campo próprio no sistema informando seu devido 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, quando do cadastro de sua 
proposta, declarando assim, para fins legais, sob as penas da Lei, que cumprem os requisitos letais 
para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006 e na Lei Distrital nº 4.611, de 2011. 
6.15.2. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

6.15.2.1. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º do artigo 44 da Lei 
Complementar nº 123/06, bem como no §1º, art. 21 da Lei Distrital nº 4.611/2011, será de até 5% 
(cinco por cento) superior ao melhor preço. 

6.15.3. Para efeito do disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 21 da Lei Distrital 
nº 4.611/2011, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

6.15.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos por item e/ou lote em situação de 
empate, sob pena de preclusão do direito. Apresentado proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, ser-lhe-á adjudicado o objeto licitado;  
6.15.3.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
inciso I do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06 e §2º, art. 21 da Lei Distrital nº 4.611/2011, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do 
art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e §1º da Lei Distrital nº 4.611/2011, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito; 
6.15.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontre em situação de empate, será efetuado sorteio, aleatório e automático 
pelo sistema, entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

6.15.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no “caput” do artigo 45 da Lei 
Complementar nº 123/06 e art. 21 da Lei Distrital nº 4.611/2011, o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

6.15.4.1. O disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06 e art. 21 da Lei Distrital nº 
4.611/2011, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

6.16. Encerrada a fase de lance o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do 
licitante conforme disposto neste Edital. 
6.17. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor valor e 
o estimado para a contratação. 
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6.18. Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias e do Edital, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

6.18.1. A adjudicação será realizada por ITEM. 
6.19. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o (a) 
Pregoeiro (a) examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao Edital. 
6.20. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico, o 
Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o 
pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados; 
6.21. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão eletrônico 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos 
participantes, por meio do endereço eletrônico utilizado para divulgação do certame; 

6.21.1. Sem prejuízo da divulgação do momento de retomada da sessão na forma mencionada acima, 
serão enviadas mensagens eletrônicas (e-mails) aos representantes dos licitantes para o mesmo fim, 
prevalecendo, em caso de inexatidão ou não envio dessas mensagens, a informação publicada 
eletronicamente na página do presente pregão eletrônico. 

6.22. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e 
seus Anexos, a proposta será desclassificada. 
6.23. A licitante vencedora deverá enviar no prazo máximo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir da 
solicitação do pregoeiro, sua proposta devidamente adequada ao preço negociado, bem como a 
documentação de habilitação, nos termos do item 6.5 deste Edital. 
6.24. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação.  
 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. Encerrada a etapa de lances e negociação, o Pregoeiro solicitará o envio dos documentos exigidos 
para a habilitação, conforme regulado neste Edital, que deverão ser incluídos pelos licitantes em campo 
próprio disponibilizado pelo sistema ou encaminhados para o endereço eletrônico: 
licitacoes@codhab.df.gov.br, em caso de indisponibilidade do primeiro, em até 1 (uma) hora, contados a 
partir da solicitação.  

7.1.1. Excepcionalmente e a pedido do licitante, o prazo previamente fixado no edital poderá ser 
prorrogado pelo Pregoeiro, desde que verificados motivos razoáveis para o atendimento da solicitação, 
por mais 1 (uma) hora, caso a solicitação se dê dentro da primeira 1 (uma) hora. Findo o prazo, a função 
de enviar anexo do fornecedor selecionado desaparecerá, após operacionalização pelo Pregoeiro da 
opção “encerrar convocação” e da opção de “recusar proposta”. 

7.1.1.1. Nesse caso, será convocada a próxima licitante, na ordem de classificação, para envio da 
documentação, no prazo estipulado no item 7.1. 

7.1.2. Posteriormente, tais documentos deverão ser enviados, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, 
contados a partir da solicitação do pregoeiro(a), no endereço: na CODHAB, SCS Quadra 06 Bloco A 
Lotes 13/14, Setor Comercial Sul, Comissão Permanente de Licitações – 6º andar – CEP 70.036-918 – 
Brasília/DF . 

7.2. Para habilitar-se as empresas deverão estar devidamente cadastradas e habilitadas parcialmente no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e apresentar a documentação 
complementar solicitada ou aquela relacionada no Item 7.2.2 deste Edital.  

a) A habilitação fica condicionada à verificação dos seus respectivos registros, bem como da validade 
dos documentos cadastrais e de habilitação parcial por meio de consulta “on-line” ao SICAF, no ato da 
abertura do certame, que será impressa sob forma de “Declaração de Situação”, que instruirá o 
processo, nos termos da Lei nº 13.303/2016, e no que couber, artigos 27 a 31 da Lei nº 8.666/93, do 
artigo 3º do Decreto n.º 3.722/2001 e da instrução Normativa MARE n.º 5 de 21/07/95, republicada no 
DOU do dia 19/04/96; 
7.2.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos: 
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I – Comprovação de aptidão, por intermédio da apresentação de Atestado (s) de Capacidade Técnica, 
em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, para a qual a 
empresa tenha desempenhado atividade pertinente e compatível em características e prazos com o 
objeto desta licitação; 
I – Qualificação Tecnica:  

a- Conforme disposto no item 15 do Termo de Referencia – Anexo I 
II - Certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria 
de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser obtida 
através do site www.fazenda.df.gov.br; 
III - Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 
9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um 
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores; 
IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, conforme 
determina a Lei 12.440, de 07 de Julho de 2011.  
V - Declarar, sob as penas da lei, da superveniência de fato impeditivo da habilitação (exigida 
somente se houver fato impeditivo). 
7.2.1.1. Declarações enviadas por meio do sistema Comprasnet: 

I – Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos 
para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para 
qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei nº 13.303/2016, e no que couber, inciso 
V, do art. 27, da Lei n.º 8.666/93 e da Lei nº 5061, de 8 de março de 2013; 
II - Declaração de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de acordo com 
o Decreto nº 8.538/2015, se for o caso; 
III - Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme estabelecida na Instrução 
Normativa nº 2/2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MP, publicada no 
DOU de 17/09/2009; 

7.2.1.2. As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos 
índices contidos no cadastro do SICAF, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 
10% (dez por cento) do valor total estimado para o(s) item(ns) cotado(s) constante do Anexo I, que 
deverá recair sobre o montante dos itens que pretenda concorrer. 

a) A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei 
devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, 
conforme regulado pelo subitem 7.2.2 deste edital. 

7.2.1.3. A licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta Situação do 
Fornecedor”, algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a 
fim de comprovar a sua regularidade.  

7.2.2. As Licitantes não cadastradas ou com situação irregular junto ao SICAF, deverão encaminhar os 
seguintes documentos: 

I – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, 
devidamente atualizado, nos termos da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990; 
II – 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. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 
III – Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 
9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um 
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores; 
IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, conforme 
determina a Lei 12.440, de 07 de Julho de 2011.  
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V – Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser efetuada mediante Certidão 
Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme 
preconizado no artigo 1º do Decreto n.º 6.106/2007; 
VI – Prova de regularidade para com a Fazenda Pública da sede do licitante; 
VII - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, emitida pela 
Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para as 
empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, que poderá ser obtida por meio do site 
www.fazenda.df.gov.br; 
VIII – Comprovação de aptidão, por intermédio da apresentação de Atestado (s) de Capacidade 
Técnica, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, para a 
qual a empresa tenha desempenhado atividade pertinente e compatível em características e prazos 
com o objeto desta licitação; 
IX – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.  

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de 
abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial; 
b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez 
Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 
 

          ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
LG = -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
 

       ATIVO CIRCULANTE 
LC = ----------------------------------------------------------------------------- 

      PASSIVO CIRCULANTE 
 
 

ATIVO TOTAL 
SG = ----------------------------------------------------------------------------- 
     PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 
c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices 
acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total 
estimado para o(s) item(ns) cotado(s) constante do Anexo I, que deverá recair sobre o montante dos 
itens que pretenda concorrer. A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o 
balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social, conforme estabelecido no inciso X deste subitem. (conforme Decisão nº 
5876/2010-TCDF) 

X – Apresentar registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  
XI – Apresentar prova de inscrição Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; e  
XII – Apresentar registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente 
registrado na Junta Comercial para comprovação do ramo de atividade e do capital social, quando 
for o caso. 
XIII – Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos 
para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para 
qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, 
a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666/93) (modelo Anexo 
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IV), e mão de obra infantil na prestação dos serviços objeto desta licitação, nos termos da Lei 
Distrital nº 5.061 de 08 de março de 2013. (modelo Anexo IV); 
XIV - Declaração de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de acordo com 
o Decreto nº 8.538/2015, se for o caso; 
XV - Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme estabelecida na Instrução 
Normativa nº 2/2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MP, publicada no 
DOU de 17/09/2009; 
XVI - Declarar, sob as penas da lei, da superveniência de fato impeditivo da habilitação (exigida 
somente se houver fato impeditivo); 
XVII - Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos 
para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para 
qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, 
a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666/93) e mão de obra 
infantil na prestação dos serviços objeto desta licitação, nos termos da Lei Distrital nº 5.061 de 08 de 
março de 2013. (modelo Anexo III); 

7.3. Nos termos do art. 43 da Lei Complementar 123, havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal das micro e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização, nos termos da legislação 
pertinente.  

7.3.1. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 75 da Lei nº 13.303/2016 e neste Edital e Anexos, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para 
prosseguimento do certame em seus termos ulteriores ou revogar a licitação se decisão oportuna e 
conveniente, além de incidir a prescrição contida no art. 7° da Lei 10.520/02. 

7.4. Os documentos necessários à habilitação, quando enviados ao pregoeiro, deverão ser apresentados 
em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou mediante cotejo das cópias 
com os originais pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio ou publicação em órgão de imprensa 
oficial. 
7.5. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da matriz ou todos em 
nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao 
local do domicílio ou sede do interessado.  
7.6. Para os efeitos desta licitação, considera-se sede a matriz ou o único estabelecimento comercial, 
industrial e de prestação de serviços da empresa (mesmo CNPJ). 
7.7. Em todas as hipóteses referidas nos 7.2.1 e 7.2.2 deste Edital, não serão aceitos protocolos, 
tampouco documentos com prazo de validade vencido.  
7.8. Quando o documento e/ou certidões apresentados não informarem a sua validade deverão estar 
datados dos últimos 90 (noventa) dias, exceto a Certidão de que trata o inciso III dos subitens 7.2.1 e 7.2.2, 
deste Edital. 
7.9. A empresa que não incluir a documentação de habilitação em campo próprio disponibilizado pelo 
sistema ou encaminhar para o endereço eletrônico: licitacoes@codhab.df.gov.br, em caso de 
indisponibilidade do primeiro, quando solicitado pelo (a) pregoeiro (a), ou que não enviar sua proposta de 
preço, bem como a documentação de habilitação no prazo estabelecido neste Edital será inabilitada e 
estará sujeita às penalidades previstas no Decreto 26.851/2006, Lei 13.303/2016 e alterações posteriores. 
 

8. DAS PENALIDADES 

8.1. Das Espécies  
8.1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, 
garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o Decreto nº 
26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos 
nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006 e Lei nº 13.303/2016:  

I - advertência;  
II - multa; e 
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III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.  

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

8.1.2. As sanções previstas nos incisos I e III do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 
(dez) dias úteis (§ 2º, art. 83 da Lei 13.303/2016). 

8.2. Da Advertência 
8.2.1. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir 
qualquer obrigação, e será expedido:  

I - pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, quando o descumprimento 
da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e 
II - pelo ordenador de despesas 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.  

8.3. Da Multa  
8.3.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do 
órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos 
seguintes percentuais:  

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 
serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite 
de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 
(Decreto nº 35.831, de 19 de setembro de 2014);  
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas 
obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, 
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o 
inadimplemento completo da obrigação contratada; (Decreto nº 35.831, de 19 de setembro de 2014);  
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 subitem;  
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; e 
V- até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de 
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. (Decreto nº 35.831, de 19 de setembro de 
2014);  

8.3.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma Lei n° 13.303/2016, e 
no que couber, a Lei Federal 8.666/1993 e será executada após regular processo administrativo, 
oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da notificação, observada a seguinte ordem: 

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;  
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 
III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.  

8.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 
à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) 
ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou 
cobrados judicialmente. 
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8.3.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte 
ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na 
repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.  
8.3.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.  

8.3.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 
gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 8.1.2 e observado o princípio da 
proporcionalidade.  
8.3.7. 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 subitem 8.3.1.  
8.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 8.3.1 não se aplica nas hipóteses de 
rescisão contratual que não ensejam penalidades.  

8.4. Da Suspensão 
8.4.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e 
de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, 
ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do 
Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir:  

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, a licitante e/ou contratada permanecer 
inadimplente;  
II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os 
documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou 
cópia autenticada, de forma definitiva; 
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo 
de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu 
objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e 
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:  

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando 
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;  
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 
c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento;  

8.4.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 
I - a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, quando o descumprimento da 
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e  
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.  

8.4.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.  
8.4.4. 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.  

8.5. Das Demais Penalidades 
8.5.1. 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 CODHAB, 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  
II - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 8.4.3 e 8.4.4. 
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8.5.2. As sanções previstas nos subitens 8.4 e 8.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou 
profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais Lei n° 13.303/2016, e no que 
couber, nos às Leis nº 8.666, de 1993 e nº 10.520, de 2002: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;  
II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e 
III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos 
ilícitos praticados.  

8.6. Do Direito de Defesa 
8.6.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, 
suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva 
notificação.  
8.6.2. 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.  
8.6.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, 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;  
8.6.4. 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; e 
IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita 
Federal. 

8.6.5. 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.comprasgovernamentais.gov.br, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por 
órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal. 
8.6.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções 
aplicadas com fundamento nos subitens 8.2 e 8.3 deste capítulo de penalidades, as quais se 
formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
8.6.7. De acordo com o inciso §1º do art 59 da Lei nº 13.303, de 2016, caberá recurso de 
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, dos atos decorrentes dessa Lei. 
8.6.8. Caberá pedido de reconsideração, da decisão do Diretor Presidente da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal contra os atos decorrentes conforme o caso, na 
hipótese do §2º, art. 83 da Lei nº 13.303/2016, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

8.7. Do Assentamento em Registros 
8.7.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.  
8.7.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.  

8.8. Da Sujeição a Perdas e Danos 
8.8.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e 
suas alterações, previstas neste edital, 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. 

8.9. Disposições Complementares 
8.9.1. As sanções previstas nos subitens 8.2, 8.3 e 8.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo 
ordenador de despesas do órgão contratante. 
8.9.2. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na 
entidade. 
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9. DAS IMPUGNAÇÕES, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

9.1. Para impugnar presente Pregão qualquer licitante poderá fazê-lo até 2 (dois) dias úteis que anteceder 
a abertura da sessão publica, no endereço eletrônico licitacoes@codhab.df.gov.br , no horário de 08h00 às 
18h. 

9.1.1. Caberá ao (à) Pregoeiro (a), auxiliado pela unidade requisitante, decidir sobre a petição, por meio 
do sitio eletrônico www.comprasnet.gov.br, no link correspondente a este edital, ficando todos os 
Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção da decisão. 
9.1.2. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que haja modificação dos seus termos 
que altera a formulação da proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do 
certame. 

9.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser envidados ao pregoeiro, 
até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 
eletrônico pelo endereço eletrônico licitacoes@codhab.df.gov.br, no horário de 08h00 às 18h00.  

9.2.1. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por meio do sítio 
eletrônico www.comprasnet.gov.br, no link correspondente a este edital, ficando todos os Licitantes 
obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro. 

9.3. Declarado o vencedor, o Pregoeiro (a) concederá o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que 
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) 
decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, devendo registrar sua intenção em campo próprio do 
sistema. 

9.3.1. Havendo manifestação, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
Nesse momento o Pregoeiro (a) não adentrará o mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 
admissibilidade do recurso. 
9.3.2. A manifestação motivada da intenção de recorrer será realizada exclusivamente no âmbito do 
sistema eletrônico, em campos próprios. 
9.3.3. O interessado deverá, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, apresentar as 
razões do  recurso, pelo sistema eletrônico. 

9.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
9.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na CODHAB, SCS 
Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14, Setor Comercial Sul, Comissão Permanente de Licitações – 6º Andar – 
CEP 70.036-918 – Brasília/DF.  
9.6. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão 
do pregão, implicará decadência do direito da licitante de recorrer, podendo o (a) pregoeiro (a) adjudicar os 
objetos à(s) vencedora(s). 
9.7. Caberá ao (à) Pregoeiro (a) receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e 
ao Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, ou autoridade 
equivalente à decisão final sobre os recursos contra atos do (a) Pregoeiro (a), nos termos do art. 8°, IV c/c 
art. 11, VII, do Decreto 5.450/05. 
9.8. Manifestada a intenção de interpor recurso, ficarão os demais licitantes intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, nos 
termos do art. 26, do Decreto 5.450/05. 
9.9. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Diretor 
Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, ou autoridade equivalente, 
procederá à homologação do certame. 
9.10. O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, nos termos do § 1° do art. 26 c/c art. 
27, todos do Decreto 5.450/05.  
9.11. Não serão conhecidos os recursos apresentados intempestivamente. 
 

10. DA CONTRATAÇÃO 

http://www.codhab.df.gov.br/
mailto:licitacoes@codhab.df.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:licitacoes@codhab.df.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/


 
MINUTA  DE EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                                                                                   PREGÃO ELETRÔNICO No 08/2018 – 

CODHAB/DF 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – Brasília / DF – CEP: 70.036-918 
Presidência: (61) 3214-1878 

www.codhab.df.gov.br 

10.1. A interessada será convocada para assinar o respectivo instrumento, dentro do prazo e condições 
estabelecidos, sob pena de recair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n.º 
13.303/2016 e no Decreto nº 26.851/2006. 
10.2. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, ou 
deixar de entregar a documentação exigida neste Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
de contratar com a Administração, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
10.3. O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da intimação do 
adjudicatário, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Administração. 

10.3.1. A recusa em assinar o contrato, sem motivo justificado, devidamente aceito pela  Administração, 
implica as sanções cabíveis à espécie.  

10.4. O instrumento contratual poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no Art. 65 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
10.5. Quando do contrato, será exigido da licitante vencedora, a apresentação da inscrição no Cadastro 
Fiscal do Distrito Federal – CF/DF, como contribuinte do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISS, para empresa estabelecida em outra unidade da federação, sem filial no Distrito Federal, nos termos 
da Lei n.º 5.319, de março de 2014. 
10.6. O contrato terá sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses (artigo 71 da Lei n° 13.303/2016), 
podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 72 da Lei n° 13.303/2016, sendo as expensas para 
publicação do extrato no DODF a cargo do Contratante; 
10.7. A Administração convocará a empresa vencedora a assinar o Instrumento Contratual, dentro do 
prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no Decreto Distrital n° 26.851/2006, no Decreto Distrital n° 26.993/2006, no Decreto Distrital n° 
27.069, Lei nº 13.303/16 e na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações subsequentes. 
10.8. Por ocasião da celebração do contrato será exigida da licitante vencedora a prestação de uma das 
seguintes garantias: 

I - caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda; (Redação dada pela Lei n° 11.079, de 2004) 
II - seguro-garantia; ou, 
III - fiança bancária. 
10.8.1. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima, no percentual de 2% 
(dois por cento) do valor do contrato (Lei n.º 8.666/93, art. 56, parágrafo 2º). 
10.8.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira 
que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou da direção da 
licitante vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do 
Código Civil de 2002. 
10.8.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora: 

a) somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente; 
b) poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais multas 
e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização 
eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o 
recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída; 
c) ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas 
ou judiciais. 

10.8.4. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia exigida 
será considerada recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata anulação da N.E 
(nota de empenho) emitida. 
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10.9. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais 
e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes supletivamente, os princípios de teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n.º 8.666/93 combinado com o 
Inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal e Lei 13.303/16. 
10.10. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e 
condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, 
conforme o disposto no Inciso XXIII, do artigo 4º da Lei 10.520/2002.  
10.11. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento, sujeitando o 
infrator às penalidades legalmente estabelecidas. 
10.12. O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos, do art. 64, 
parágrafo 2º da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas 
condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 
10.13. A inexecução parcial ou total do contrato, de acordo com o artigo 78 da Lei 8.666/93, ensejará a 
sua rescisão e a penalização da empresa nos termos deste Edital e da Lei 8.666/93. 
10.14. O contrato a ser firmado poderá ser prorrogado, nos termos do artigo 72 da Lei n° O critério de 
reajuste, quando couber, serão fixos e irreajustáveis até um ano de vigência contratual. Após este período 
será reajustado com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.. 
10.15. A variação de preços para efeito de repactuação será realizada nos termos do Decreto no 
34.518/2013, de 11/07/2013, publicado no DODF de nº 144, pág. 45 de 15 de julho de 2013.   
 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório; 
11.2. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos 
(empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos 
sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços; 
11.3. Responsabilizar-se das eventuais despesas para execução do serviço solicitado, qualquer que seja o 
valor, e cumprir todas as obrigações constantes do(s) Anexo(s) deste Ato Convocatório; 
11.4. Comprovar, mês a mês, o efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de 
pagamento dos empregados destinados para a prestação dos serviços; 
11.5. Constitui obrigação da contratada o disposto no item 13 do Termo de Referência (Anexo I)  do 
presente edital. 
 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1. Indicar o executor interno do Contrato, conforme Art. 67 da Lei 8.666/93 e Decreto n.º 32.598/2010. 
12.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada; 
12.3. Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que se fizerem 
necessários à execução dos serviços; 
12.4. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço; 
12.5. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos 
de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do Objeto Contratado. 
12.6. Constitui obrigação da contratada o disposto no item 12 do Termo de Referência (Anexo I)  do 
presente edital. 
 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. 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. 4º 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 n.º 8.036/90); 
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III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 
IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, conforme 
determina a Lei 12.440, de 07 de Julho de 2011.  
V – Certidão de Negativa , referente a Débitos junto a União ; 
VI - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, emitida pela Secretaria 
de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para as empresas com sede 
ou domicílio fora do Distrito Federal, que poderá ser obtida por meio do site www.fazenda.df.gov.br; 
 

13.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota 
Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento. 
13.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será 
atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo 
com a variação “pro rata tempore” do IPCA, nos termos do art. 4º do Decreto nº 36.246/2015. 
13.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 
reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 
13.5. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento: 

I – Se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 
contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

13.6. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8°, da Lei 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, oferecido a 
contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
notificação, nos termos do § 3° do art. 86, da Lei 8.666/93. 
13.7. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores 
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta 
corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o 
número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 
32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011. 
13.8. Quanto à remuneração e forma de pagamento estão dispostas no item 18 do Termo de Referência 
do presente Edital. 
 

14. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

14.1. Os serviços deverão ser executados nos locais indicados pela contratada, devendo os mesmos 
serem concluídos e entregues nos prazos definidos pelo órgão contratante e especificados no Anexo I – 
Termo de Referência. 
 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato, oriundo deste Edital, será dirigido à autoridade 
responsável por sua emissão, a quem caberá o deferimento ou não do pedido. 
15.2. Quando ocorrer discordância ou inversão de numeração de itens, poderá o (a) pregoeiro (a), fazer as 
correções que julgar necessárias para o seu aproveitamento, no interesse da Administração. 
15.3. A(s) licitante(s) vencedora(s) ficará (ão) obrigada(s) a entregar os materiais descritos no Contrato, 
no local nela indicado, sem que isso implique em acréscimo nos preços constantes das propostas; 
15.4. A critério do pregoeiro, que deverá justificar previamente no “chat” de mensagens, o prazo de 1 (uma) 
hora para o envio de documentos por meio do campo próprio disponibilizado no sistema, ou endereço 
eletrônico licitacoes@codhab.df.gov.br, em caso de indisponibilidade do primeiro, poderá ser prorrogado 
por mais 1 (uma) hora. 
15.5. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório desclassificar a proposta 
da licitante que for declarada inidônea na área da Administração Pública. 
15.6. Ao Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, ou 
autoridade equivalente fica reservado o direito de revogar a licitação por razões de interesse público, 
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decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, e o dever de anulá-la por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do 
artigo 62 da Lei n.º 13.303/2016. 
15.7. A contratada poderá a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessária, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, conforme disposto no §1º, art. 81 
da Lei 13.303/2016. 
15.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o 
caso, conforme disposto no §5º, art. 81 da Lei nº 13.303/2016. 
15.9. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste Pregão; 
15.10. O resultado de julgamento do certame será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. 
15.11. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília – DF, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
15.12. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à 
Corrupção, no telefone 0800-6449060. 
15.13. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço 
mencionado no preâmbulo, ou pelo telefone (61) 3214-1830/1871. 
15.14. Em caso de divergência entre o Termo de Referência e o Edital de Licitação, prevalece o Edital. 
 

Brasília, XX de XXXXX de 2018. 
 

_________________________________ 
Fábio Castelo Branco 

Pregoeiro

http://www.codhab.df.gov.br/
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ANEXO I  

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 1. DO OBJETO 

 1.1. O Presente Termo de Referência visa à contratação de empresa especializada na área de 
perícias em engenharia civil para prestação de serviços de perícia técnica das condições das 
estruturas, com emissão de laudos, dos prédios Edifício Sede e Edifício Arquivo da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. 

1.2. O serviço deverá ser executado em conformidade com os seguintes encartes: 

 ENCARTE “A”: Modelo de Formulação de Proposta; 
 ENCARTE “B”: Declaração de Vistoria; 
 ENCARTE “C”: Modelo de Autorização de Serviço. 

2. DO OBJETIVO 

 2.1. Este Termo tem por objetivo a obtenção de laudos técnicos de engenharia pericial acerca 
das condições gerais de todo o sistema estrutural (fundações, pilares, vigas, lajes, vigas-paredes, 
arrimos, lajes de cobertura, bem como, estruturas metálicas portantes ou de cobertura, conforme 
o caso) das edificações citadas, relatando as condições em que se encontram tais estruturas em 
todos os seus aspectos: segurança e estabilidade, acomodações (recalques) e movimentações 
anômalas; existência de rachaduras, trincas ou fissuras; necessidade de intervenções; e, 
principalmente da presença de patologias nas estruturas e a proposição de soluções aos 
problemas verificados, inclusive com a indicação da técnica de recuperação mais viável ao caso. 

3. DO FUNDAMENTO LEGAL 

3.1. A contratação, objeto deste Termo, se enquadra como serviço comum e encontra amparo 
legal na Lei nº 10.520, de 07 de julho de 2002; no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. No 
âmbito do DF, Lei Complementar Federal nº 123/06 regulamentada pela Lei Distrital nº 
4.611/2011; no Decreto nº 7.746, por regulamentar o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, por estabelecer critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional e pelas empresas estatais dependentes no âmbito federal e IN nº 05/2017.  

4. DA JUSTIFICATIVA 

4.1. Considerando a necessidade de conservação do patrimônio público e conhecimento prévio 
de possíveis situações-problema que subsidiariam um planejamento adequado e a tomada de 
decisões; considerando a grande importância da necessidade de se prover segurança às 
edificações e aos seus usuários; considerando fatores como a vida útil dos materiais de 
construção civil que constituem as estruturas bem como problemas de manutenção; 
considerando que as intempéries podem ocasionar ou potencializar problemas e patologias às 
estruturas; e por fim, considerando a necessidade de verificação do conjunto estrutural como um 
todo, haja vista que a estrutura de uma edificação trabalha em conjunto em todos os seus 
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elementos (fundação, pilares, vigas, lajes) e que a ocorrência de deficiência ou patologia em um 
elemento estrutural específico não deverá ser analisada isoladamente. 

 5. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 5.1. A contratação de empresa da área de perícia em engenharia civil compreenderá os seguintes 
serviços: 

a) Identificação das características do imóvel, no que tange as instalações elétricas, 
hidrossanitárias, conservação e manutenção predial; 

b) Estudo com termovisor dos pontos de vazamento e permeabilidade das trincas e 
fissuras; 

c) Análise e interpretação dos resultados obtidos através dos registros efetuados in loco, 
contemplando as diretrizes das normas vigentes; 

d) Análise das informações técnicas levantadas com o Manual do Proprietário, validando a 
aderência do projeto com a obra executada; 

e) Identificação das patologias e procedimentos a serem executadas para sanar o risco 
identificado e caracterizando-o quanto às garantias e responsabilidades; 

f) Análise da necessidade de intervenções para manutenção preventiva e preditiva, com 
classificação das prioridades de acordo com os riscos identificados; 

g) Inspeção visual para certificação da inexistência de danos estruturais; 

h) Inspeção física, para certificação do correto funcionamento dos equipamentos. 

5.2. Descrição dos locais: 

5.2.1 Edifício Sede da CODHAB: edificação de 07 pavimentos, mais 01 subsolo; 

5.2.2 Edifício Arquivo da CODHAB: edificações de 01 pavimento, com estrutura em concreto 
armado; 

5.3. Vistoria técnica com mapeamento de ocorrências para análise estrutural dos dois edifícios, 
utilizando os meios necessários para emissão de laudo conclusivo sobre a situação geral dos 
edifícios, os problemas de infra e superestruturas; e de relatório circunstanciado contendo as 
recomendações e os serviços de engenharia necessários à recuperação dos imóveis, com 
estimativa de custos e planilha orçamentária; para cada edifício e globalmente.  As edificações 
possuem projetos arquitetônicos, estruturais e de instalações, conforme abaixo, em arquivo 
digital. Prever no valor dos laudos os gastos com impressões/cópias heliográficas. 

Edifício Sede 

Tipo Arquitetônico/Estrutural                    Quantidade: 07 Pavimentos /01 Subsolo       Tamanho: 
~7.800 m² 

http://www.codhab.df.gov.br/
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Edifício Arquivo 

Tipo Arquitetônico/Estrutural                     Quantidade: 01 Pavimento                            Tamanho: ~ 
650 m²                

5.4. O Laudo Técnico, individualizado por edificação, deverá obedecer ao disposto nas 
especificações contidas na NBR-13.752 - Norma Brasileira para Perícias de Engenharia na 
Construção Civil da ABNT. 

5.5. O Laudo Técnico deverá estar acompanhado da respectiva ART - Anotação de 
Responsabilidade Técnica que caracteriza a feitura do mesmo por profissional habilitado no 
CREA e atendendo ao dispositivo da Lei 6496/77. 

6. DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO OBJETO 

6.1 A contratação de empresa especializada para execução de perícia e elaboração de laudo 
técnico das estruturas portantes existentes em concreto armado ou em estrutura metálica 
portante das edificações descritas no Item 5.4 deste Termo compreenderá os seguintes serviços: 

6.1.1 A Execução de perícia investigativa das estruturas existente realizada através de todos 
os estudos/ensaios necessários à sua completa avaliação, devendo ser realizado, no 
mínimo, os trabalhos descritos no item 5 deste Termo; 

6.1.2 Fornecimento de laudo contendo conclusão sobre as condições das estruturas 
portantes das edificações conforme descrito no Item 2 deste Termo, e relação de 
providências a serem realizadas, conforme as diretrizes deste Termo; 

6.1.3 Fornecimento, detalhamento e quantificação de “Projeto de Intervenção” das 
providências apontadas no laudo. 

6.1.4 Determinação da capacidade de carga conforme a revisão da NBR 6118/2014, com 
determinação das “ações variáveis diretas e indiretas”, bem como dos Estados Limites 
Últimos e dos Estados Limites de Serviço a fim de que se possa determinar a sobrecarga de 
segurança de utilização das edificações. 

7. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 

7.1 A execução dos serviços deverá ser realizada por empresa especializada na área de perícias 
em engenharia, na forma de execução indireta sob empreitada por preço global, considerando as 
seguintes etapas: 

7.1.1 Levantamento Visual:  deve ser realizado um levantamento visual das patologias, em 
toda área edificada especificada acima, visando determinar os ensaios que deverão ser 
aplicados sobre a estrutura em concreto armado, bem como, verificação geral dos 
problemas existentes, sejam patologias, vícios construtivos, desrespeito ao projeto ou 
qualquer outro que se fizer presente. 

7.1.2 Métodos de Detecção: devem ser realizados no mínimo os 6 (seis) tipos de ensaios 
investigativos abaixo elencados como forma de avaliação da condição real da estrutura. Se, 
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no levantamento visual houver a necessidade de aplicação de outro método ou ensaio que 
não os previstos neste Termo, é obrigação do contratado discriminá-lo, fundamentando e 
justificando com embasamento técnico suas conclusões. As quantidades de ensaios a 
serem realizados devem ser suficientes para que se possam evidenciar as conclusões 
informadas no laudo. Deverão ser executados, no mínimo, os seguintes tipos de ensaios: 

a) Ensaios de resistência à compressão do concreto, efetuados de forma NÃO 
DESTRUTIVA, de acordo com as necessidades observadas in loco; 

b) Ensaios para a determinação da homogeneidade e compacidade do concreto; 

c) Testes de abertura de fissuras; 

d) Testes de facilidade de destacamento; 

e) Testes de carga e determinação do comportamento e desempenho das estruturas 
(Ensaio de Resistência das Estruturas); 

f) Localização das barras de aço e espessuras de cobrimento; 

7.1.3 Resultados do Laudo Deverão ser explícitos e fundamentados as conclusões e 
providências (quando existirem) com relação à estrutura, ou seja, o resultado deverá 
apresentar, caso necessário, as peças estruturais que deverão ser substituídas, demolições, 
reforços estruturais, etc., providências e ou esclarecimento suficientes que venham a 
garantir a “estabilidade estrutural” do edifício; 

7.1.4 Quando da execução da perícia e do laudo, contendo o item “Fundação”, serão 
fornecidas as sondagens do terreno, caso se opte pela inclusão dela na perícia diante de 
necessidade técnica justificável para conclusão dos serviços. 

7.2 Da forma de entrega do Objeto: O relatório dos resultados do processo investigativo das 
estruturas existentes ou simplesmente Laudo, deve ser apresentado em formato A4 devidamente 
assinado por responsável técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA, além de registrada e entregue ART da referida perícia. Devem ser entregues em anexo os 
seguintes itens: Material Fotográfico; Memoriais de cálculo; Tabelas estatísticas e resultados dos 
ensaios; Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao CREA-DF; Projeto de Intervenção 
(caso seja necessário); Documentação institucional relevante. 

7.3 Metodologias dos Ensaios: Os ensaios realizados, métodos investigativos, critérios periciais 
adotados, bem como memoriais de cálculo e procedimentos adotados deverão ser descritos e 
justificados (no Relatório Técnico), detalhando todo o processo realizado, sempre atendendo a 
normas informadas no item 4.2. 

7.4 Normas de Execução: Os processos de execução da perícia e elaboração do laudo deverão 
seguir as normas abaixo relacionadas e demais normas de interesse e que venham a se 
aplicarem ao caso em questão. NBR 13752/dez 96 – Perícias de engenharia na construção civil. 
NBR 6118: revisão 2014 – Cálculo e execução de obras em concreto armado/NB-1. NBR 6120 – 
Cargas para cálculo de estrutura de edificações. NBR 6122 - Projeto e execução de fundações. 
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8. DO CUSTO ESTIMADO DOS SERVIÇOS 

COMPARATIVO DE PREÇOS DA PRESTAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA 

EMPRESAS PARTICIPANTES 
EMPRESA 

A 
EMPRESA 

B 
 

Valor 
Total 

ITEM UND ESPECIFICAÇÃO Valor Total Valor Total 

1 UN 

Prestação de Serviço de Laudo Técnico de Perícia Predial no 
Edifício Sede e no Edifício do Arquivo para a verificação  da 
necessidade de manutenção predial, a fim de evitar riscos e 
sinistros. 

75.529,00 72.209,50 73.869,25 

TOTAL : 75.529,00 72.209,50 73.869,25 

Obs: Neste processo  a "Média" será considerada como sendo o valor de referência de mercado. 

Em consulta a preços públicos praticados para a contratação de serviços de mesmo objeto não 
localizamos nenhuma contratação de mesmo vulto. Apenas um, que se aproximou em 

características porém, foi realizado há mais de cento e oitenta dias e no interior do estado de 
São Paulo em edificação do INSS, conforme consta nos autos. Diante da impossibilidade de 

comparação, foi retirada do quadro comparativo de preços. 

9.  DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1 O objeto da presente licitação é a execução de vistoria e a emissão de laudo técnico 
circunstanciado acerca das condições atuais das estruturas em concreto armado nas 
edificações: Edifício Sede – Endereço: Setor Comercial Sul Quadra 6 Bloco 
A,  Edifício SEDUMA e Edifício do Arquivo – Endereço: SIA Trecho 6 Lote 265, da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF. 

10. DAS CONDIÇÕES E DO HORÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1 Os serviços serão executados durante o funcionamento da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional do Distrito Federal, no horário de 08h00min as 18h00min, desde que não venham a 
prejudicar o andamento normal dos serviços na referida Empresa. Os serviços que, justificados 
pela empresa contratada, indiquem ser necessariamente realizados nos finais de semana, 
deverão ser informadas à Fiscalização com uma antecedência mínima de 03 (três) dias, 
comunicando dia e hora, para que a fiscalização possa tomar as devidas providências no sentido 
de programar e autorizar a execução; 

11. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

11.1 A fiscalização dos serviços será feita por servidores da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional do Distrito Federal, a serem designados, legalmente habilitados e designados para 
desempenhar estas funções. 

11.2 A responsabilidade da Contratada pela condução dos serviços não será reduzida ou alterada 
em decorrência da existência da fiscalização do Contratante. 

11.3 O Fiscal do Contrato e/ou seu substituto legal devem fazer o acompanhamento do contrato, 
zelando pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes do instrumento, 
efetuando gestões administrativas junto à CONTRATADA. 
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11.4 O Fiscal do Contrato anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 

11.5 Todas as irregularidades constatadas pelo Fiscal do Contrato e/ou seu por seu substituto 
legal na fiscalização do contrato que extrapolem suas competências e atribuições legais serão 
comunicadas o mais breve possível à Administração da CONTRATANTE para que esta tome as 
medidas cabíveis e pertinentes aos casos. 

11.6 A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita supervisão, obrigando-se a prestar 
todos os esclarecimentos porventura requeridos pela CONTRATANTE. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada com relação ao 
objeto deste Termo. As dúvidas poderão ser esclarecidas pela CODHAB pelo telefone (061) 3214-
1848; 

12.2 Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados e nomeados 
por Resolução da Presidência - CODHAB/DF, que anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com o mesmo na forma prevista na Lei Nº 8.666/93 e na Lei Federal Nº 
13.303, de 30 de junho de 2016 e suas posteriores alterações; 

12.3 Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos 
serviços; 

12.4 Recusar, com a devida justificativa, os serviços realizados fora das especificações 
estabelecidas neste Termo de Referência; 

12.5 Verificar a regularidade fiscal da empresa antes do pagamento; 

12.6 Permitir o acesso ao local da prestação de serviços do pessoal da CONTRATADA, 
necessários à execução do objeto do Contrato; 

12.7 Notificar por escrito a contratada sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

12.8 Operar o contrato na forma estipulada, seguindo os prazos estabelecidos; 

12.9 Emitir a Ordem de Serviços, determinando o início da execução dos serviços pela 
CONTRATADA; 

12.10 Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis. 

 13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1 Após assinatura de o Contrato apresentar-se na unidade responsável pela fiscalização do 
Contrato, devendo iniciar os serviços a partir da emissão da Ordem de Serviço, informando, em 
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um prazo de, pelo menos 02 (dois) dias, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de 
assumir as atividades conforme o estabelecido, e a nova data provável de execução dos serviços 
contratados; 

13.1.1 Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, relativos aos 
serviços contratados; 

13.1.2 Comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução 
dos serviços; 

13.1.3 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE; 

13.1.4 Responder e corrigir prontamente todos os problemas, vícios, falhas e defeitos 
percebidos na execução dos serviços, bem como refazer ou adequar quaisquer serviços 
impugnados pelo Fiscal designado pela Contratante, sem qualquer ônus adicional para a 
CONTRATANTE; 

13.1.5 Comunicar ao Fiscal designado pela CONTRATANTE, por escrito, sempre que 
verificar condições inadequadas ou a iminência de ocorrências que possam vir a prejudicar 
o correto cumprimento do Contrato; 

13.1.6 Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as demais 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
processo licitatório; 

13.1.7 Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais e 
trabalhistas previstos na legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 
uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE; 

13.1.8 Responsabilizarem-se por todos os tributos, que incidam ou venham a incidir, direta e 
indiretamente, sobre os serviços prestados, bem como pelo custo de frete, na entrega, e 
demais custos; e, ainda, apresentar os documentos fiscais do produto em conformidade 
com a legislação vigente. 

13.1.9 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda 
que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 

13.1.10 Responsabilizar-se pelo objeto desde Termo de Referência, respondendo civil e 
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, seus 
empregados, prepostos ou terceiros, no exercício de suas atividades vierem a, direta ou 
indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

13.2 A CONTRATADA se sujeita às vedações a seguir: 
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13.2.1 É vedada a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência deste contrato, observado o disposto da Lei do 
Nepotismo (Decreto nº 32.751/2011 e suas alterações, e a Súmula Vinculante nº 13 do 
STF); 

13.2.2 É vedada a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração da CONTRATANTE; 

13.2.3 É vedada, ainda, a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste 
contrato. 

13.3 Designar preposto aceito pela CODHAB, durante o período de execução da obra, para 
representá-la durante a execução, e apresentá-lo aos fiscais nomeados antes do início da obra. O 
preposto da Contratada não pode ser substituído sem o conhecimento da fiscalização; 

13.4 Apresentar à fiscalização da CODHAB, antes do início dos serviços, os empregados que 
trabalharão na execução do objeto, destacando os respectivos cargos e horários de trabalho;  

13.5 Providenciar, através do seu legítimo Responsável Técnico, a Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART da obra no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito 
Federal – CREA/DF e apresentar ao Contratante a sua respectiva via da ART, no início da obra; 

13.6 Obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, 
ficando por sua conta o fornecimento, antes do início da execução dos serviços, dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI, caso seja obrigatória sua utilização; 

13.7 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificam vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados; 

13.8 Executar fielmente os serviços definidos neste Termo, não sendo admitidas quaisquer 
modificações sem a aprovação da Fiscalização da CODHAB; 

13.9 Responsabilizar-se por informar à fiscalização da CODHAB a relação de seus equipamentos 
e materiais, que necessitarem permanecer nas dependências da CODHAB; 

13.10 Submeter à CODHAB, para aprovação, com antecedência de 03 (três) dias, solicitação de 
substituição do responsável técnico pelos serviços, bem como dos membros da equipe técnica, 
em qualquer fase da sua execução; 

13.11 Todos os serviços serão executados por mão-de-obra qualificada, devendo a Contratada 
estar ciente das Normas Técnicas da ABNT, bem como outras normas pertinentes ao objeto 
deste Termo de Referência, além de recomendações da própria CODHAB; 

13.12 Programar junto com a fiscalização todos os trabalhos que afetem as atividades da 
Codhab ou que necessitem alterar as rotinas normais, sendo que em alguns casos só poderão ser 
realizados em horários noturnos ou finais de semana; 
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13.13 Todas as despesas relativas à execução dos serviços, tais como: materiais, mão-de-obra, 
cópias reprográficas, transportes horizontais e verticais, fretes, equipamentos, ferramentas, 
licenças, impostos, taxas, emolumentos, encargos sociais, etc., bem como, todas as providências 
quanto à legalização perante os Órgãos Federais e do Distrito Federal, correrão por conta da 
Contratada; 

13.14 Responsabilizar-se por todas as despesas referentes aos seus funcionários no período da 
execução dos serviços, inclusive alimentação e transporte; 

13.15 Manter os profissionais responsáveis pelos serviços devidamente uniformizados e com a 
identificação da empresa, além de portarem crachá de identificação pessoal; 

13.16 Eventuais recuperações de partes afetadas, durante a execução dos serviços, serão de 
responsabilidade da Contratada; 

13.17 Informar à fiscalização os principais meios de contatar seus profissionais e representantes, 
tais como números de fax, telefones comerciais, mantendo tais informações constantemente 
atualizadas; 

13.18 Colocar seu corpo técnico de engenharia à disposição da Fiscalização da CODHAB, para 
esclarecimento sobre o processo de execução dos serviços, sempre que lhe for solicitado; 

14. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

14.1 Ficam estabelecidas as seguintes práticas de sustentabilidade ambiental, incorporadas à 
licitação para a contratação dos serviços, objeto deste Termo, conforme disposição da Lei 
Distrital nº 4.770/2012, com as alterações da Lei nº 6.005/2017; 

15. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

15.1 A(s) empresa(s) interessada(s) deverá (ão) apresentar a seguinte documentação relativa à 
Capacidade Técnica-Operacional: 

 15.1.1 Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da 
empresa licitante e de seu(s) responsável (is) técnico (s), da região a que estiverem 
vinculados. 

15.1.1.1        No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem 
registrados ou inscritos no CREA do Distrito Federal, deverão ser providenciados, se 
exigido pelo conselho, os respectivos vistos deste órgão regional, caso necessário, por 
ocasião da assinatura do contrato. 

15.1.1.2        O(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa deverão possuir vínculo com 
a proponente no momento da contratação; 

15.1.2 Comprovante de Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) da jurisdição da empresa, comprovando atividade relacionada com o 
objeto deste Termo, conforme Item I, Art. 30, da Lei nº 8.666/1993; 
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15.2 A(s) empresa(s) interessada(s) deverá (ão) apresentar a seguinte documentação relativa à 
Capacidade Técnica-Profissional: 

15.2.1 Certidões de Acervo Técnico (CAT), emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA, juntamente com a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, que 
demonstre a aptidão para desempenho da respectiva atividade, em nome de profissionais 
da área de Engenharia, que sejam pertinentes e compatíveis com o objeto deste Termo, 
conforme Item I, § 1º, Artigo 30, da Lei 8.666/93; 

15.2.2 Declaração da LICITANTE de que apresentará, no ato da assinatura do Contrato, os 
documentos que comprovem que possui em seu quadro permanente Responsável Técnico 
de nível superior com habilitação na área de Engenharia Civil, devidamente  registrado no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de jurisdição da empresa, detentor 
de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço com características 
semelhantes ao objeto deste Termo, responsável pelos serviços constantes na proposta, 
conforme art. 59, da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. 

15.2.2.1 A comprovação do vínculo profissional deverá ser feita por meio de 
apresentação de cópias de Carteiras de Trabalho (CPTS), ou fichas de registro de 
empregado que comprove a condição de pertencente ao quadro da CONTRATADA, ou 
contrato social que demonstre a condição de sócio do profissional, ou declaração de 
contratação futura do profissional, com anuência deste, ou, ainda, por meio de 
contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil 
comum. 

15.2.2.2 Os profissionais indicados pela CONTRATADA, para fins de comprovação de 
capacitação técnico-profissional, deverão participar do serviço objeto deste Termo, 
admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que aprovada pela CONTRATANTE, conforme determina, em seu Artigo 30, §10, 
a Lei nº 8.666/93. 

16. DA VISTORIA TÉCNICA E COMPARECIMENTO 

16.1 As empresas interessadas, por intermédio de pelo menos um de seus representantes legais, 
poderão procurar a CODHAB/DF,  para efetuar a visita técnica ao local onde serão executados os 
serviços, tomando pleno conhecimento das condições ambientais, técnicas, do grau de 
dificuldades dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta e indiretamente na 
execução do objeto do presente termo de Referência; 

16.2 As vistorias serão realizadas nos dias indicados, e serão acompanhadas por servidor(s) da 
CODHAB-DF especialmente designado(s), que certificará a visita; 

16.3 Quaisquer informações quanto às vistorias poderá ser obtidas junto a Diretoria de 
Administração e Gestão da CODHAB-DF, através do telefone (61) 3214-1848; 

16.4  A licitante não poderá alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato. 
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16.5 Caso a licitante não queira realizar a vistoria, deverá apresentar declaração formal assinada 
por representante legal, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por esse fato 
e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas 
e financeiras com a CODHAB-DF; 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Com fundamento nos artigos 82 e 83 da Lei federal nº. 13.303/2016, e no Decreto Distrital 
nº 26.851/06, alterado pelos Decretos nº 26.993/06 e nº 27.069/06, no caso de atraso 
injustificado na execução, inexecução parcial ou total do Contrato, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e penal, assegurada a prévia e ampla defesa e facultada à CODHAB, em 
todo caso, a rescisão unilateral do Contrato, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades: 

1. Advertência; 
2. Multa nos seguintes percentuais: 

 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução dos serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o 
limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 

 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução dos 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; 

 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de 
entrega, sem prejuízo da aplicação dos percentuais previstos nas alíneas “a” e “b”; 

 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Contratante, recusa parcial ou 
total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato, 
calculado sobre a parte inadimplente; 

 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula 
do contrato, exceto prazo de entrega. 

3. Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 
CODHAB por prazo não superior a 02 (dois anos); 

17.2. As sanções previstas nos incisos I e III poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, 
facultada a defesa prévia da contratada, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis. 

18. DA FORMA DE PAGAMENTO 

18.1 O pagamento será efetuado, de acordo com as Normas de Planejamento, Orçamento, 
Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, mediante aprovação dos serviços 
contratados e apresentação de Nota Fiscal e das certidões de regularidade fiscal e trabalhista, 
devidamente atestada pelo Executor do contrato, liquidada em até 30 (trinta) dias de sua 
apresentação após o efetivo Termo de Recebimento definitivo do serviço, por meio de crédito em 
conta corrente, em nome da CONTRATADA, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. 

http://www.codhab.df.gov.br/


 
MINUTA  DE EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                                                                                   PREGÃO ELETRÔNICO No 08/2018 – 

CODHAB/DF 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – Brasília / DF – CEP: 70.036-918 
Presidência: (61) 3214-1878 

www.codhab.df.gov.br 

18.2 Só será efetuado o pagamento dos serviços realmente executados e comprovados, os quais 
devem estar devidamente especificados quantitativamente e qualitativamente, não sendo 
admissível o pagamento de valores calculados com base em percentuais incidentes sobre o 
custo total do serviço. 

18.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 

18.4 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
federal nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 
previsto na referida Lei Complementar. 

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

18.6 O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de 
processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com 
os recursos e meios que lhes são inerentes. 

18.7 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

19.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

I – Unidade Orçamentária: 280209 

II – Programa de Trabalho: 16.122.6001.2396.5319  - Conservação das Estruturas Físicas de 
Edificações Públicas 

III – Natureza da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica 

IV – Fonte de Recursos: 220  - Diretamente arrecadas 

20. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

20.1 O Prazo de execução dos serviços objeto de contratação é de 30 (trinta) dias corridos, 
podendo ser prorrogado na forma da lei, e a vigência do Contrato será de 120 (cento e vinte) dias 
corridos, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei. 

21. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
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21.1 Os serviços serão recebidos da seguinte forma: 

21.1.1 provisoriamente, pelo responsável pro seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da 
comunicação escrita do contratado. 

21.1.2 definitivamente, em até 15 (quinze) dias corridos contados do recebimento 
provisório, após a realização de análise de conformidade final, realizada por servidor 
designado pela CONTRATANTE, mediante a lavratura de termo de aceite, que será assinado 
pelas partes, para que seja configurado o recebimento definitivo. 

21.2 À CONTRATADA caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento provisório e 
definitivo dos serviços, submetendo a etapa impugnada a nova verificação, ficando sobrestado o 
pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo da aplicação de penalidades 
cabíveis. 

21.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e ético-profissional 
pela perfeita execução do contrato dentro dos limites permitido pela lei ou pelo contrato. 

22. DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR À PROPOSTA DE PREÇOS 

22.1 A licitante deverá apresentar Planilha de Custo e Formação de Preço, de conformidade com 
o Encarte “A”, contendo descrição detalhada do objeto ofertado, computados, no valor global, 
todos os insumos que o compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes e quaisquer 
outras que incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços. 

22.2 A licitação será julgada pelo critério de menor preço global, na forma prevista no art. 45, §1º, 
da Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002. 

22.3 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com o preço do mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do licitante, para as quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

22.4 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por pare do proponente, das 
condições estabelecidas em Edital e em seus Anexos. 

22.5 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às especificações constantes deste 
Termo, que sejam omissas, apresentem irregularidades insanáveis, nos termos do art. 29 da IN 
nº02/2008. 57. 

23. DA GARANTIA CONTRATUAL 

23.1 A empresa vencedora deverá prestar garantia, em modalidade a ser escolhida por esta, em 
até 10 (dez) dias contados a partir da assinatura do contrato, no valor correspondente a 2,5% 
(dois e meio por cento) do valor global dos serviços, sendo que esta garantia ficará sob a 
responsabilidade da CONTRATANTE. A garantia somente será liberada após o integral 
cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação 
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de prejuízos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, bem como ante a comprovação do 
pagamento, pela CONTRATADA. 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1 Nos preços apresentados deverão constar todas as despesas, custos, impostos e taxas que 
incidirão na prestação do serviço; 

24.2 Os casos omissos serão regidos pela Lei Federal nº 13.303/2016 (Estatuto das Estatais), e 
no que couber, pela Lei nº 8.666/1993. 

25. DO FOR0 

  26.1 O Foro para dirimir eventuais conflitos acerca do presente objeto de contratação deverá ser 
o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF. 

  

                                                                                                                                                                       Brasília, 03 de abril de 2018.  

 

                  CLAUDIA FALCÃO                                          AGOSTINHO TOSTO NETO 

                Assessora Plena                                                        Assessor Sênior 

  

  

  

MICHELLY C. HORTMANN S. MORAIS 

Gerente de Suporte Operacional 

De Acordo: 

 

ANDERSON FIORETI DE MENEZES 

Diretor de Administração e Gestão - DAGES 
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ENCARTE “A” 

  

MODELO DE FORMULAÇÃO DA PROPOSTA 

  

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 
(em papel timbrado da empresa) 

 
 

 
NOME DA LICITANTE, CNPJ, endereço, representante, vem apresentar proposta de preços para execução 

de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, Laudo Técnico, mediante 
requisição, para atendimento das necessidades da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do 
Distrito Federal – CODHAB/DF, conforme abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 
Serviço de emissão de laudos  

   
 
 

 
 
Prazo de validade da proposta: 60 dias corridos contados da abertura do certame. 
 
A remuneração a ser paga à Contratada será apurada a partir do valor ofertado pela prestação do serviço 
no período faturado. 
 
Nome: XXXXXXXX 
Endereço: XXXXXXXX 
CNPJ: XXXXXXXX 
Telefone/Fax: XXXXXXXX 
Banco/Agência/Conta: XXXXXXXX 
E-mail: XXXXXXXX 

 
Local e data 

 
 
 

_______________________________ 
Assinatura 
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ENCARTE “B” 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 

  

Contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada para elaboração de Laudo 
Técnico Estrutural diante das condições das estruturas das edificações identificadas no item 2 do 
Termo de Referência, em Brasília-DF, em conformidade com as especificações técnicas 
constantes deste Termo de Referência e seus ENCARTES. 

 (Nome da empresa): 

 CNPJ:   sediada (endereço completo), 
..........................................................................................................................................,.. 
telefone:.......................................................Endereço  eletrônico:........................................, declara 
sob as penas da lei, que vistoriou o local e que conhece as condições em que serão executadas 
os serviços, não sendo admitido, em hipótese alguma, alegações de desconhecimento das 
instalações e características da edificação e de dificuldades técnicas não previstas. 

  

Brasília/DF,..........de.............................de...................2018. 

  

  

Responsável Técnico da Licitante / CI Licitante 
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ENCARTE “C” 

 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO Nº _______/2018 Contrato Nº_________________ 

  

À Empresa: 

Endereço: 

CNPJ: 

Telefone: 

 Autorizamos V.S.ª a fornecer os produtos/serviços adiante discriminados, observadas as 
especificações e demais condições constantes no Termo de Referência. 

 I – DO OBJETO 

1. Especificações 

  

(TRANSCREVER AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA) 

 1.2 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL 
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ANEXO II 

 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº ______________, 

por intermédio do seu representante legal Sr(a)._________________________________________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que a 

empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem 

como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 

nos termos do Decreto Federal nº 5.450, de 31/05/2005, adotado no âmbito do DF através do Decreto nº 

25.966, de 23/06/2005. Declara ainda, que constam inclusos nos preços ofertados todos os tributos, 

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

sobre o objeto desta licitação. 

Compromete-se, ainda, o encaminhamento da presente Declaração/Termo, devidamente 

assinado, à CODHAB, no prazo de 03 (três) dias úteis, juntamente com a documentação necessária, no 

endereço: SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14, Setor Comercial Sul, Comissão Permanente de Licitações 

– 6º Andar – CEP 70.036-918 – Brasília/DF.                                               

 

 

   Brasília-DF, _____ de ____________ de _____. 

 

 

____________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO III 

 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

CONTRATO Nº XXX/2017 – CODHAB 
(SERVIÇO PREVENDO PRORROGAÇÃO) 

 
 
CONTRATO Nº XXX/201X – DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA 
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB E 
XXXXXXXXX, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 

Processo nº. 00392-00002061/2018-28 – 
CODHAB. 
 

A COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB, empresa pública, dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, com autorização legislativa de criação pela Lei 4.020, de 25 de 
setembro de 2007, integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, estando vinculada à 
Secretaria de Estado da Gestão do Território e Habitação - SEGETH, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 
09.335.575/0001-30, com sede no SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14, Setor Comercial Sul, Comissão 
Permanente de Licitações – 6º andar – CEP 70.036-918 – Brasília/DF., neste ato representado na pessoa 
de seu Diretor-Presidente GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA, brasileiro, portador da Carteira de 
Identidade nº 305.776-SSP/DF e do CPF nº 119.788.561-72, residente e domiciliado nesta Capital, com 
autorização da Diretoria Executiva da CODHAB/DF, com delegação de competência prevista nas Normas de 
Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal (Decreto no. 
32.598/2010) doravante denominada simplesmente CODHAB/DF, e a empresa___________________________, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº.____________________  com sede___________________________, neste ato 
representada por seu Diretor, _______________________________, residente e domiciliados 
_____________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, conforme Edital de Licitação 
do Pregão Eletrônico nº XXX/2018, realizada de acordo com a Lei nº 13.303/2016 e no que couber a Lei nº 
8.666/1993, à qual se sujeitam as partes contratantes tendo em vista o constante do Processo 

Administrativo nº 00392-00002061/2018-28 – CODHAB resolvem firmar o presente contrato, mediante 
as cláusulas e condições seguintes: 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O objeto deste é a Contratação de empresa especializada na área de perícias em engenharia civil para 
prestação de serviços de perícia técnica das condições das estruturas, com emissão de laudos, dos 
prédios Edifício Sede e Edifício Arquivo da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 
Federal. 
1.2. As informações complementares sobre o objeto são aquelas discriminadas no item 5 do Termo de 
Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico Nº XX/2018 desta CODHAB. 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de demanda, segundo o disposto na Lei 
13.303/2016, e no que couber, arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

3.1. O valor total do presente contrato é de R$ XXXXXXXXX (XXXXXXX). 
 
 

http://www.codhab.df.gov.br/
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4. CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE 

4.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis até um ano de vigência deste contrato. Após este período será 
reajustado com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. 

4.1.1. O marco inicial para contagem da periodicidade de 01 (um) ano, para efeito de 
reajuste/repactuação será a data da assinatura deste Contrato. 
4.1.2. O marco inicial para cálculo do índice de reajuste será a data da apresentação da proposta no 
processo licitatório. 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato são procedentes dos orçamentos informados 
abaixo: 

Programa de Trabalho: 16.122.6001.2396.5319; 
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Fonte de Recursos: 220 – Diretamente arrecadas 
Nota de Empenho: 2018NEXXXXXX – Data: XX/XX/201X 
 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

6.1. 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. 4º 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 n.º 8.036/90); 
III - Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 
IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, conforme 
determina a Lei 12.440, de 07 de Julho de 2011.  
V – Certidão de Negativa, referente a Débitos junto a  União ; 
VI – Todas as Certidões quando for possível poderão ser apresentadas na situação de positivas com 
efeitos de negativas, quando cabíveis.  

6.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota 
Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento. 
6.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será 
atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo 
com a variação “pro rata tempore” do IPCA, nos termos do art. 4º do Decreto nº 36.246/2015. 
6.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 
reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 
6.5. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento: 

I – Se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 
contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

6.6. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8°, da Lei 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, oferecido a 
contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
notificação, nos termos do § 3° do art. 86, da Lei 8.666/93. 
6.7. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta 
corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o 
número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 
32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011. 
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6.8. Quanto às demais condições de remuneração e forma de pagamento estão dispostas no item 18 do 
Termo de Referência Anexo I do Edital. 

 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

7.1. O contrato após assinado pelas partes e publicado no DODF terá vigência de 120(cento e vinte) dias, 
podendo ser prorrogado nos termos do artigo 71, caput, da Lei Federal n° 13.303/2016 (Estatuto das 
Estatais). 
7.2. Quanto às demais condições de execução dos serviços estão dispostas no item 20 do Termo de 

Referência Anexo I do Edital. 
 

8. CLÁUSULLA OITAVA - DA GARANTIA 

8.1. Obriga-se a CONTRATADA a recolher, como garantia da execução do objeto contratado importância 
correspondente a 2,5%(dois virgula cinco por cento) do valor total deste contrato na assinatura deste 
instrumento em títulos da dívida pública, seguro garantia, fiança bancária, ou em dinheiro mediante guia a 
ser fornecida pela CODHAB, conforme art. 70 da Lei 13.303/2016. 
8.2. A garantia ora prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o recebimento definitivo 
do objeto do contrato. Quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, na forma da lei, se for o caso. 
8.3. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir da data da assinatura do contrato 
firmado, para efetivar a prestação da garantia e apresentar o comprovante respectivo. 
 

9. CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

9.1. A CODHAB 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. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1. Após assinatura de o Contrato apresentar-se na unidade responsável pela fiscalização do Contrato, devendo 

iniciar os serviços a partir da emissão da Ordem de Serviço, informando, em um prazo de, pelo menos 02 (dois) 
dias, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir as atividades conforme o estabelecido, e a 
nova data provável de execução dos serviços contratados; 

10.1.1. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, relativos aos serviços 
contratados; 

10.1.2. Comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços; 
10.1.3. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE; 
10.1.4. Responder e corrigir prontamente todos os problemas, vícios, falhas e defeitos percebidos na 

execução dos serviços, bem como refazer ou adequar quaisquer serviços impugnados pelo Fiscal 
designado pela Contratante, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE; 

10.1.5. Comunicar ao Fiscal designado pela CONTRATANTE, por escrito, sempre que verificar condições 
inadequadas ou a iminência de ocorrências que possam vir a prejudicar o correto cumprimento do 
Contrato; 

10.1.6. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório; 

10.1.7. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais e trabalhistas 
previstos na legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

10.1.8. Responsabilizarem-se por todos os tributos, que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, 
sobre os serviços prestados, bem como pelo custo de frete, na entrega, e demais custos; e, ainda, 
apresentar os documentos fiscais do produto em conformidade com a legislação vigente. 

10.1.9. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da 
CONTRATANTE; 

10.1.10. Responsabilizar-se pelo objeto desde Termo de Referência, respondendo civil e 
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, seus empregados, 
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prepostos ou terceiros, no exercício de suas atividades vierem a, direta ou indiretamente, causar ou 
provocar à Contratante e a terceiros, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização 
ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

10.2. A CONTRATADA se sujeita às vedações a seguir: 
10.2.1. É vedada a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a 

vigência deste contrato, observado o disposto da Lei do Nepotismo (Decreto nº 32.751/2011 e suas 
alterações, e a Súmula Vinculante nº 13 do STF); 

10.2.2. É vedada a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da 
Administração da CONTRATANTE; 

10.2.3. É vedada, ainda, a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste contrato. 
10.3. Designar preposto aceito pela CODHAB, durante o período de execução da obra, para representá-la durante a 

execução, e apresentá-lo aos fiscais nomeados antes do início da obra. O preposto da Contratada não pode ser 
substituído sem o conhecimento da fiscalização; 

10.4. Apresentar à fiscalização da CODHAB, antes do início dos serviços, os empregados que trabalharão na 
execução do objeto, destacando os respectivos cargos e horários de trabalho;  

10.5. Providenciar, através do seu legítimo Responsável Técnico, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 
da obra no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal – CREA/DF e 
apresentar ao Contratante a sua respectiva via da ART, no início da obra; 

10.6. Obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por sua conta 
o fornecimento, antes do início da execução dos serviços, dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, caso 
seja obrigatória sua utilização; 

10.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificam vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados; 

10.8.   Executar fielmente os serviços definidos neste Termo, não sendo admitidas quaisquer modificações sem a 
aprovação da Fiscalização da CODHAB; 

10.9.     Responsabilizar-se por informar à fiscalização da CODHAB a relação de seus equipamentos e materiais, 
que necessitarem permanecer nas dependências da CODHAB; 

10.10. Submeter à CODHAB, para aprovação, com antecedência de 03 (três) dias, solicitação de substituição do 
responsável técnico pelos serviços, bem como dos membros da equipe técnica, em qualquer fase da sua 
execução; 

10.11. Todos os serviços serão executados por mão-de-obra qualificada, devendo a Contratada estar ciente das 
Normas Técnicas da ABNT, bem como outras normas pertinentes ao objeto deste Termo de Referência, além de 
recomendações da própria CODHAB; 

10.12. Programar junto com a fiscalização todos os trabalhos que afetem as atividades da Codhab ou que 
necessitem alterar as rotinas normais, sendo que em alguns casos só poderão ser realizados em horários 
noturnos ou finais de semana; 

10.13. Todas as despesas relativas à execução dos serviços, tais como: materiais, mão-de-obra, cópias 
reprográficas, transportes horizontais e verticais, fretes, equipamentos, ferramentas, licenças, impostos, taxas, 
emolumentos, encargos sociais, etc., bem como, todas as providências quanto à legalização perante os Órgãos 
Federais e do Distrito Federal, correrão por conta da Contratada; 

10.14. Responsabilizar-se por todas as despesas referentes aos seus funcionários no período da execução dos 
serviços, inclusive alimentação e transporte; 

10.15. Manter os profissionais responsáveis pelos serviços devidamente uniformizados e com a identificação da 
empresa, além de portarem crachá de identificação pessoal; 

10.16. Eventuais recuperações de partes afetadas, durante a execução dos serviços, serão de responsabilidade da 
Contratada; 

10.17. Informar à fiscalização os principais meios de contatar seus profissionais e representantes, tais como 
números de fax, telefones comerciais, mantendo tais informações constantemente atualizadas; 

10.18. Colocar seu corpo técnico de engenharia à disposição da Fiscalização da CODHAB, para esclarecimento 
sobre o processo de execução dos serviços, sempre que lhe for solicitado; 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇOES DO CONTRATANTE 
11.1. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada com relação ao objeto deste Termo. 

As dúvidas poderão ser esclarecidas pela CODHAB pelo telefone (061) 3214-1848; 
11.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados e nomeados por Resolução da 

Presidência - CODHAB/DF, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo na 
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forma prevista na Lei Nº 8.666/93 e na Lei Federal Nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e suas posteriores 
alterações; 

11.3. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços; 
11.4. Recusar, com a devida justificativa, os serviços realizados fora das especificações estabelecidas neste 

Termo de Referência; 
11.5. Verificar a regularidade fiscal da empresa antes do pagamento; 
11.6. Permitir o acesso ao local da prestação de serviços do pessoal da CONTRATADA, necessários à execução do 

objeto do Contrato; 
11.7. Notificar por escrito a contratada sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção; 
11.8. Operar o contrato na forma estipulada, seguindo os prazos estabelecidos; 
11.9. Emitir a Ordem de Serviços, determinando o início da execução dos serviços pela CONTRATADA; 
11.10. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

12.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com 
amparo na Lei 13.303/2016, e no que couber, art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a  modificação do objeto. 
12.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização 
financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o 
limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS 

13.1. Das Espécies  
13.1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, 
garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o Decreto nº 
26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos 
nºs 26.993/2006, de 12/07/2006, 27.069/2006, de 14/08/2006 ,  Decreto nº 35.831/2014 e Lei nº 
13.303/2016 e no que couber 8.666/1993:   

I - advertência;  
II - multa; e 
III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

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

13.1.2. As sanções previstas nos incisos I, III do subitem anterior 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.  

13.2. Da Advertência 
13.2.1. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir 
qualquer obrigação, e será expedido:  

I - pela COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB, quando o descumprimento 
da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e 
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.  

13.3. Da Multa  
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13.3.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do 
órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos 
seguintes percentuais:  

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 
serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite 
de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;  
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas 
obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, 
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o 
inadimplemento completo da obrigação contratada;  
III - 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 subitem;  
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; e 
V- até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de 
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.  

13.3.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na Lei 13.303/2016, e no que 
couber, o art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, 
oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da notificação, nos termos da Lei 13.303/2016, e no que couber, § 3o do art. 86 da Lei nº 
8.666/93, observada a seguinte ordem:  

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;  
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 
III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.  

13.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 
à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) 
ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou 
cobrados judicialmente. 
13.3.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte 
ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na 
repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.  
13.3.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:  

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.  

13.3.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 
gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 13.1.2 e observado o princípio da 
proporcionalidade.  
13.3.7. 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 subitem 13.3.1.  
13.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 13.3.1 não se aplica nas hipóteses de 
rescisão contratual que não ensejam penalidades.  

13.4. Da Suspensão 
13.4.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e 
de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, 
ainda suspende o registro  cadastral  da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do 
Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir:  

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela COMPANHIA 
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB, a licitante e/ou contratada permanecer 
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inadimplente;  
II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os 
documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou 
cópia autenticada, de forma definitiva; 
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo 
de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu 
objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e 
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:  

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando 
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;  
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 
c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento;  

13.4.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 
I - a COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB, quando o descumprimento da 
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e  
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.  

13.4.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.  
13.4.4. 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.  

13.5. Das Demais Penalidades 
13.5.1. 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 COMPANHIA HABITACIONAL DO 
DISTRITO FEDERAL – CODHAB, 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  
III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 13.4.3 e 13.4.4. 

13.5.2. As sanções previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou 
profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais Lei 13.303/2016, e no que 
couber, a Lei Federal 8.666/1993 ou 10.520, de 2002:  

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;  
II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e 
III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos 
ilícitos praticados.  

13.6. Do Direito de Defesa 
13.6.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, 
suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva 
notificação.  
13.6.2. 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.  
13.6.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, 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;  
13.6.4. 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; 
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III - o fundamento legal da sanção aplicada; e 
IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita 
Federal. 

13.6.5. 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.comprasnet.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 aos demais 
sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública do 
Distrito Federal. 
13.6.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções 
aplicadas com fundamento nos subitens 13.2 e 13.3 deste capítulo de penalidades, as quais se 
formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.7. Do Assentamento em Registros 
13.7.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.  
13.7.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.  

13.8. Da Sujeição a Perdas e Danos 
13.8.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e 
suas alterações, previstas neste edital, 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. 

13.9. Disposições Complementares 
13.9.1. As sanções previstas nos subitens 13.2, 13.3 e 13.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo 
ordenador de despesas do órgão contratante. 
13.9.2. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na 
entidade. 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DISSOLUÇÃO DO CONTRATO 

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

15.1. A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato, justificando o motivo e assegurado à 
CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampla defesa, sujeitando-se a CONTRATADA às 
consequências determinadas pelo arts. 83 e 84 da Lei nº 13.303, de 2016, sem prejuízo ao disposto no §1º 
do art. 82 do mesmo diploma legal, bem como das demais sanções estabelecidas neste contrato. 
15.2. O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, sem que caiba à CONTRATADA, direito à indenização de qualquer espécie, nos casos 
previstos nos Artigos 77 e 78, Incisos I a XVII da Lei no. 8.666/1993, observadas as disposições do §2º do 
Artigo 79 da mesma lei. 
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CODHAB/DF 

16.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CODHAB em caso de rescisão administrativa prevista no 
§1º, art. 82, da Lei nº 13.303/2016. 
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

17.1. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste Contrato. 
 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS 

18.1. Os casos omissos serão dirimidos de acordo com as normas jurídicas aplicáveis e, em especial, com 
a Lei nº 13.303/2016 e no que couber, a Lei nº 8.666/93. 
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18.2. O presente Contrato foi elaborado segundo Termo de Referência constante ao Processo nº 
392.004.357/2017 – CODHAB, o qual integra o presente instrumento independente de transcrição. 
 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO 

19.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CODHAB, na 
Imprensa Oficial, sob a responsabilidade da CONTRATANTE. 
 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

20.1. É competente o foro de Brasília, Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da 
execução deste Contrato. 
 
 E, por estarem assim justos e de acordo, assinam o presente em 03(três) vias de igual forma 
e teor, na presença de 02(duas) testemunhas abaixo nomeadas, que também assinam. 

 
Brasília/DF, XX de XXXXXX de 201X. 

 
 
 
 

_____________________________________ 
Gilson Paranhos 

Diretor Presidente 
CODHAB/DF 

 
 
 
 

_____________________________________ 
XXXXXXXXX 

CONTRATADA 
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ANEXO IV 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES  
 
 

Ref.: (identificação da licitação) 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no 
........................., 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ) . 

 

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

 

(data) 

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

(representante) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

..............................................., inscrita no CNPJ nº..............................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr. (a)........................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº............................e o CPF nº................................., DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei,  de 

que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno 

porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 

instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 

3º, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei 

Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei 

Complementar. 

 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Representante Legal 
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