
 
EDITAL DE LICITAÇÃO - CPL                                                                                                                   PREGÃO ELETRÔNICO No 18/2019 – 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 

 

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: 00392-00010097/2019-66 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28209 

PROGRAMA DE TRABALHO: 16.122.6001.8517.9625 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da 

CODHAB; 

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.37 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 

FONTE: 100 – Ordinário não Vinculado. 

 

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 3.932.857,92 (Três milhões, novecentos e trinta e dois 

mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos), para um período de 12 (doze) meses, 
conforme planilha de quantitativos e formação de preços constante do Anexo II deste Edital. 

 

 

OBJETO: O presente Edital tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação, de forma 

contínua, de serviços auxiliares de (I) secretariado; (II) transportes e (III) visitação domiciliar e comunitária, 

para atendimento à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF). 
 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 09:59 horas do dia 08/11/2019 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 10:00 horas do dia 08/11/2019 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10:00 horas do dia 08/11/2019 

 

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.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019 

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, modo ABERTO conforme 

art. 48 do RILC, para contratação do objeto especificado no Termo de Referência, Anexo I deste 

Edital. O presente certame está em conformidade com o art. 46 do REGULAMENTO INTERNO 

DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DA CODHAB/DF- RILC/CODHAB em 

consonância a Lei nº 13.303/16, o qual entrou em vigor pela Resolução SEI-GDF n.º 228/2018, de 

28 de junho de 2018, disponível no endereço eletrônico http://www.codhab.df.gov.br, e no que 

couberem os dispositivos relacionados a seguir: pela Lei nº 10.520/2002, regulamentado pelo 

Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei nº 4.611/2011, Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 

5.061/2013, Decretos Distritais: 26.851/2006, Instrução, bem como as demais normas pertinentes 

aplicáveis ao objeto, observadas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus 

anexos com base no art. 32 §2º do RILC/CODHAB em consonância a Lei nº 13.303/16/CODHAB. 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova 

http://www.codhab.df.gov.br/
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=34604661&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010133&infra_hash=cd2d188e2578a05aa373d8844c0afde71ce74bf1e350ed4766fd3e7b59eeb4d7
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.codhab.df.gov.br/
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a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, dos 

recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

Os trabalhos serão conduzidos conforme disposto no art. 29 §1ºdo RILC/CODHAB em consonância 

a Lei nº 13.303/16/CODHAB, por servidor designado, denominado Pregoeiro, por intermédio da 

Resolução nº 94, de 25 de janeiro de 2019, publicada no DODF nº 37de 21 de fevereiro de 2019, e 

auxiliado pela equipe de apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 

transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante da página eletrônica 

www.comprasgovernamentais.gov.br (www.comprasnet.gov.br), que terá, entre outras, as seguintes 

atribuições: 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 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. 
 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Edital tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, 

de serviços auxiliares de (I) secretariado; (II) transportes e (III) visitação domiciliar e comunitária, para 

atendimento à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF). 
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. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 

proponentes às condições deste Edital. 

2.3.1. As empresas submetidas a processos de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, uma vez 

homologado o plano de recuperação (art. 58 da Lei 11.101, de 2005), poderão participar 

da presente licitação, desde que demonstrem, na fase de habilitação, ter viabilidade 

econômica que viabilize a superação da situação de crise econômico-financeira por que 

passam. 
2.4. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação ou participar do contrato dela decorrente: 

2.4.1. 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) 

2.4.2. Pessoas físicas não empresárias. 

2.4.3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  

2.4.4. O autor do Termo de Referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.  

2.4.5. 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. 

2.5. É vedada a participação de: 

http://www.codhab.df.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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2.5.1. 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. 

2.5.2. Empresas constituídas em consórcios e pessoas físicas. 

2.5.3. 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. 

2.6. A vedação estende-se às uniões homoafetivas (Decreto n°32.751/11, art. 3°, § 3°). 

2.7. É vedado o uso de mão de obra infantil, nos termos da Lei nº 5.061, de 08 de março de 2013. 

2.8. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para os mesmos itens. 

2.9. Nos termos da Lei nº13. 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. 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 PREÇO 

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. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

http://www.codhab.df.gov.br/
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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.comprasgovernamentais.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 para a 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. 

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. 

5.4. Os licitantes deverão inserir proposta com VALOR GLOBAL ANUAL DO ITEM, em moeda nacional do 

Brasil, até a data e hora marcada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no 

endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de 

recebimento de 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, 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. 

http://www.codhab.df.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:licitacoes@codhab.df.gov.br
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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 proposta, a empresa vencedora deverá apresentá-la em papel timbrado, datada, assinada, 

juntamente com as documentações de habilitação, em envelope fechado e identificado o pregão, no prazo máximo de 

03 (três) dias úteis, contados a partir da solicitação do Pregoeiro, 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 

proposta conter: 

a) Razão Social 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 cotados, com 

descrição clara e detalhada de cada produto ofertado, de forma a demonstrar que atendem as especificações 

constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital; 

c) Conter valores unitários, bem como total anual para o item que o compõem, conforme “modelo” de Planilha 

constante no Anexo II deste Edital, onde os valores unitários não poderão ser superiores aos valores unitários 

estimados 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 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato. 

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 e que atenderá a todas as especificações técnicas 

constante do Termo de Referência – 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. 

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 Anexo I deste 

Edital. 

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 Anexo I deste Edital. 

5.12. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, pelo licitante, das condições estabelecidas neste edital e 

em seus anexos. 

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

 

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-á, 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. 
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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. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 

6.3. Serão desclassificadas propostas que contenham preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim 

entendidos: 

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

Convocatório/Anexo; 

II - inexequíveis, sejam inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais, quando o licitante será 

convocado para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, e, se não demonstrado, será desclassificado; 

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

6.5. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no Instrumento 

Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo. 

6.6. 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. 

6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado pelo Pregoeiro para a abertura da 

sessão de lances e as seguintes condições: 

6.7.1. Somente poderão oferecer lances inferiores aos últimos por eles ofertados e registrados pelo sistema; 

6.7.2. No caso de lances de mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar; 

6.7.3. Poderão ser enviados lances superiores ao menor lance registrado para a primeira colocação com a 

finalidade de se disputar as colocações subsequentes. 

6.8. No julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL desde que atendida as 

especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições estabelecidas neste 

Edital. 

6.8.1. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao Pregoeiro decidir 

motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.  

6.9. 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. 

6.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 

6.11. O Pregoeiro 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. 

6.12. 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. 

6.13. 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. 

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

6.14. 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: 

6.14.1. 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 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 e na Lei Distrital nº 4.611, de 2011. 

6.14.2. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas 

de pequeno porte. 

6.14.2.1. 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. 

6.14.3. 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: 
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6.14.3.1. 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;  

6.14.3.2. 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; 

6.14.3.3. 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.  

6.14.4. 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. 

6.14.4.1. 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. 

6.15. Encerrada a fase de lance o Pregoeiro 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. 

6.16. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor valor e o estimado 

para a contratação. 

6.17. 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. 

6.17.1. A adjudicação será realizada por ITEM. 

6.18. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 

examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

6.19. 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; 

6.20. 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; 

6.20.1. 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 eletrônica. 

6.21. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a 

proposta será desclassificada. 

6.22. 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. 

6.23. 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. 

6.24. As disposições acima coadunam com o disposto nos itens 11 do Anexo I deste edital. 

 

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 
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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 dos 

13.303/2016, 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; 

b) Constitui qualificação técnica da contratada o disposto no item 11 do Termo de Referência, Anexo I do presente 

Edital. 

7.2.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos: 

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, conforme 

as exigências contidas item 11 do Anexo I deste edital; 

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 do art. 155 do RILC e da Lei 13.303/2016, e da Lei 5061, de 8 de março de 2013; 

II - Declaração de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de acordo com o art. 11 do 

Decreto nº 6.204/07, se for o caso; 

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 inciso IX do 

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: 
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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 Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, 

conforme determina a Lei 12.440, de 07 de Julho de 2011.  

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; 

c) 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 o disposto 

no item 11 do Termo de Referência, Anexo I do presente Edital; 

 

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 XII 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 
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de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XIII, do art. 

155, DO RILC) (modelo Anexo 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; 

XIV - Declaração de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de acordo com o art. 11 do 

Decreto nº 6.204/07, se for o caso, conforme modelo constante do Anexo V deste Edital; 

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); 

7.3. Nos termos do art. 43 da Lei Complementar 123/2006 e art. 22 da Lei Distrital nº 4.611/2011, 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, conforme previsto no 

§2º do art. 43 da Lei Complementar 123/2006 e §2º, art. 22 da Lei Distrital nº 4.611/2011, sem prejuízo das 

sanções previstas 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 Pregoeiro, 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 Distrital nº 

26.851/2006, Lei nº13.303/2016 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 conforme art. 126 do RILC e da Lei nº 13.303/2016:  

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; 
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8.1.2. As sanções previstas no art. 158 do RILC e 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 obriga-

ção 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, conforme disposto no art. 137 do RILC e 

na forma da Lei n° 13.303/2016, 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. 

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 
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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 - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 8.5; 

III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 8.4.3 e 8.4.4. 

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, Lei 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. 
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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. 137 do RILC. 

8.6.7. De acordo com o art. 70 do RILC e 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 art. 71 do RILC edo 

§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. 

8.10. As disposições acima coadunam com o disposto nos itens 16 e 17 do Anexo I deste edital. 

 

9. DAS IMPUGNAÇÕES, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DOS RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 

9.1. Para impugnar o 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.comprasgovernamentais.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 3 (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.comprasgovernamentais.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 20 (vinte) 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.  

http://www.codhab.df.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art87§3
mailto:licitacoes@codhab.df.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:licitacoes@codhab.df.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/


 
EDITAL DE LICITAÇÃO - CPL                                                                                                                   PREGÃO ELETRÔNICO No 18/2019 – 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 

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. 

9.12. As disposições acima coadunam com o disposto no item 14 do Anexo I deste edital. 

 

10. DA CONTRATAÇÃO 

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 no RILC e na Lei 13.303/2016 e 

alterações subsequentes. 

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 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das 

demais cominações legais. 

10.3. O prazo para assinatura do contrato será de 5 (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. 132 do RILC 

e da Lei nº 13.303/2016 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 e 72 da Lei n° 13.303/2016), podendo ser 

prorrogado, nos termos do artigo 132 do RILC e da Lei n° 13.303/2016, e conforme itens 9 e 14 do Anexo I deste 

edital, 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, conforme art. 75 e 76 do RILC sem prejuízo das 

sanções previstas no RILC, 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 alterações subsequentes. 

10.8. Por ocasião da celebração do contrato será exigida da licitante vencedora conforme disposto no art. 125 e 126 

do RILC 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 5% (cinco por 

cento) do valor do contrato, de acordo com o disposto no § 2º, art. 126 do RILC e da Lei n.º 13.303/2016). 
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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. 

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 118 do RILC e ART. 68, da Lei n.º 13.303/2016. 

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 das condições estabelecidas no 

instrumento convocatório, sujeito o infrator às penalidades legalmente estabelecidas, bem como no decaimento do 

direito à contratação, conforme disposto no art. 75 do RILC, conforme a Lei 13.303/2016. 

10.12. O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos do §2º, art. 75 da Lei nº 

13.303/2016, 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 125 do RILC, ensejará a sua rescisão e a 

penalização da empresa nos termos deste Edital e da Lei 13.303/2016. 

10.14. O contrato a ser firmado poderá ser prorrogado, nos termos do artigo 90 do RILC e da Lei n° 13.303/2016.  

10.15. 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. 

10.16. A variação de preços para efeito de repactuação será realizada nos termos do item 15 do Anexo I deste edital e 

do Decreto no 34.518/2013, de 11/07/2013, publicado no DODF de nº 144, pág. 45 de 15 de julho de 2013. 

10.17. As disposições acima coadunam com o disposto nos itens 7, 11 e 14  do Anexo I deste edital. 

 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. A Contratada obriga-se à: 

11.1.1. Executar os serviços objeto da contratação de acordo com os padrões de qualidade exigidos 

pela CODHAB e conforme estabelecido neste Termo de Referência. 

11.1.2. A empresa contratada deverá indicar e manter na CODHAB/DF, preposto para gerenciar o 

cumprimento de todas as obrigações pactuadas, manter entendimentos gerenciais e 

administrativos com o executor do contrato, orientar, fiscalizar e supervisionar, junto ao efetivo 

contratado, o fiel cumprimento de todas as obrigações, bem como receber correspondências do 

executor do contrato ou transmiti-las à direção da empresa contratada. 

11.1.2.1. O preposto não poderá ser nenhum dos componentes dos postos constantes do item 

5.4 deste Termo de Referência. 

11.1.3. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, 

tais como: salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, vale-transporte e 

outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por lei, assumindo a responsabilidade por 

todos os encargos previdenciários e obrigações previstos na legislação social em vigor. 

11.1.4. Iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data da 

assinatura do contrato. 

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


 
EDITAL DE LICITAÇÃO - CPL                                                                                                                   PREGÃO ELETRÔNICO No 18/2019 – 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 

11.1.5. Prever o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes contratados, 

sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta o serviço, demissão 

e outros análogos obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente. 

11.1.6. Substituir o empregado no caso de qualquer tipo de falta, audiência legal, licenças, férias ou 

demissão, exceto no caso de folga por motivo de compensação por horas trabalhadas além do 

limite estabelecido pela convenção da categoria. 

A substituição deverá ocorrer em até 2 (duas) horas, nos casos de faltas e audiências 

legais e em até 24 (vinte e quatro) horas nos demais casos, a contar do início do 

expediente. 

11.1.7. Retirar e substituir, em até 24 (vinte e quatro) horas após notificação expedida pelo executor 

do contrato, qualquer empregado que, a critério da CODHAB/DF, demonstre conduta nociva ou 

incompatível com o ambiente de trabalho ou incapacidade técnica para executar os serviços, 

sendo vedado o seu retorno para coberturas de faltas, licenças, dispensas, suspensão ou férias de 

outros empregados. 

11.1.8. Não permitir o decréscimo no quantitativo de pessoal alocado para execução dos serviços, 

obrigando-se a dar continuidade aos mesmos, por meio de esquema de emergência, na 

ocorrência de greve das categorias profissionais e/ou do transporte coletivo. 

11.1.9. Cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentares relativas à Segurança e Medicina 

do Trabalho. 

11.1.10. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento de seus 

empregados acidentados ou com mal súbito. 

11.1.10.1. Responsabilizar-se, integralmente, pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente, de modo que os mesmos sejam realizados com esmero e perfeição, 

executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

11.1.10.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços a que se obriga. 

11.1.10.3. Fornecer ao executor do contrato, juntamente com as faturas mensais, a relação de 

empregados, cópia dos registros de frequência, cópia do FGTS/GFIP e GPS e 

comprovante de pagamento do mês anterior. 

11.1.10.4. A contratada tem a obrigação de no momento da assinatura do contrato autorizar a 

administração a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e 

demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições 

previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos. 

11.1.10.5. Controlar a frequência e o cumprimento da jornada de trabalho. 

11.1.10.6. Abater do montante faturado, ao emitir a fatura mensal, o valor correspondente às 

faltas não substituídas de imediato de seus empregados, conforme comunicado prévio do 

executor do contrato. 

11.1.10.7. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época 

própria. 

11.1.10.8. Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 

11.1.10.9. Comunicar ao executor do contrato, por escrito, quando verificar quaisquer condições 

inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar o 

cumprimento das obrigações assumidas perante a Contratante. 

11.1.10.10. Realizar o pagamento salarial aos empregados, salvo disposição legal em 

contrário, até o 5º (quinto) dia útil do mês de trabalho subsequente. 

11.1.10.11. Observar os prazos legais e regulamentares na entrega ao seu pessoal dos 

vales-transportes e refeição. A entrega, salvo disposição em contrário, será feita até o 1º 

(primeiro) dia útil de cada mês. A empresa fornecerá os vales-transportes que forem 

necessários para que o empregado se desloque de sua residência, independentemente do 

local de sua moradia, até os locais de trabalho, provendo adicionalmente passagens de 
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ônibus circular e, sendo o caso, de ônibus interestadual, para o estrito cumprimento dos 

horários de entrada e saída e continuidade das atividades. 

11.1.10.12. Encaminhar ao executor do contrato, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, relação de empregados que fruirão férias no período subsequente, bem como 

daqueles que irão substituí-los, devendo ser apresentado, também, fichas de identificação 

dos empregados substitutos, no mesmo modelo dos empregados efetivos. 

11.1.10.13. Prestar todo e qualquer esclarecimento que for solicitado pelo executor do 

contrato ou seus superiores hierárquicos, cujas reclamações se obrigam a atender 

prontamente. 

11.1.10.14. Manter sigilo, não reproduzindo, divulgando ou utilizando em benefício 

próprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 

todo e qualquer assunto de interesse da CODHAB/DF ou de terceiros de que 

conhecimento em razão de execução do objeto contratual. 
11.2. As disposições acima coadunam com o disposto no item 16 do subitem 16.1.1 ao 10.1.10.14  do Anexo I deste 

edital. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1. A Contratante obriga-se à: 

12.1.1. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa contratada e de 

acordo com as especificações dos serviços, constantes deste Termo de Referência. 

12.1.2. Fornecer e colocar à disposição da empresa contratada todos os elementos e informações que 

se fizerem necessários à execução dos serviços. 

12.1.3. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências, onde serão 

prestados os serviços contratados, mediante identificação pessoal por meio de crachá. 

12.1.4. Fiscalizar a execução do objeto contratado, tanto sob o aspecto quantitativo como qualitativo. 

12.1.5. Notificar a empresa contratada sobre quaisquer irregularidades na execução dos serviços, para 

adoção das medidas de correção cabíveis. 

12.1.6. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a empresa contratada. O pagamento 

será realizado de acordo com as normas de execução financeira, orçamentária e contábil do 

Distrito Federal. 

12.1.7. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da contratada que venha a 

embaraçar a fiscalização ou que se comporte de modo inconveniente ou incompatível com o 

exercício das funções que lhe forem atribuídas. 

12.1.8. Indicar a lotação e/ou áreas onde serão executados e prestados os serviços. 

12.1.9. Designar servidores responsáveis pela execução do contrato que serão interlocutores da 

CODHAB/DF junto à empresa contratada. 
12.2. As disposições acima coadunam com o disposto no item 16 do subitem 16.2 ao 16.2.9  do Anexo I deste edital. 

 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. Em orientação ao Decreto Distrital nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011, a futura Contratada deverá abrir uma 

Conta Corrente para o recebimento dos créditos pelos serviços prestados, pois no artigo 6º diz: 

“Art. 6º Os pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos, exclusivamente, 

mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, 

junto ao Banco de Brasília S/A - BRB.”  

13.2. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, que 

deverá conter o detalhamento dos serviços executados, e será creditado em nome da contratada por meio de ordem 

bancária em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Termo de 

Referência, no prazo de até 30 (trinta) dias, a partir da data final do período de adimplemento, mediante apresentação, 

aceitação e atesto do gestor do contrato nos documentos hábeis de cobrança.  

13.3. O pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será realizado desde que a 

licitante vencedora efetue cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que 

se refere às retenções tributárias.  
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13.4. Para execução do pagamento, a contratada deverá fazer constar da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida, 

sem rasura, em letra legível em nome da CODHAB-DF, CNPJ nº 09.335.575/0001-30, o nome do banco, o número de 

sua conta bancária e a respectiva agência.  

13.5. Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá fazer constar no corpo do documento fiscal, ou no 

campo destinado às informações complementares, a expressão:  

13.6. “DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL”. 

13.7. A Nota Fiscal/Fatura correspondente deverá ser entregue pela contratada diretamente ao gestor do contrato, que 

somente atestará a prestação dos serviços e liberará a Nota Fiscal/Fatura para pagamento, quando cumpridas todas as 

condições pactuadas.  

13.8. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, ela será devolvida 

pelo gestor à contratada e o pagamento ficará pendente até que ele providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, 

o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não 

acarretando qualquer ônus para a Presidência da República.  

13.9. Para o pagamento a CODHAB-DF realizará consulta prévia quanto à Regularidade Trabalhista (Certidão 

Negativa de Débito Trabalhista ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa) e ao Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, quanto à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal Federal 

(Receita Federal do Brasil (certidão conjunta), FGTS e INSS), Regularidade Fiscal Distrital/Estadual/Municipal 

(Receita Distrital/ Estadual e Receita Municipal) e Qualificação econômico-financeira (Índices Calculados: SG, LG e 

LC), para verificar a manutenção das condições de habilitação, podendo ser consultados nos sítios oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões, constituindo meio legal de prova; 

13.9.1. Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a licitante será notificada, por escrito, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, sob pena de 

rescisão contratual;  

13.9.2. O prazo estipulado poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério da CODHAB-DF;  

13.10. Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada à CODHAB-DF, por meio de carta, ficando sob 

inteira responsabilidade da Contratada os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de 

informação;  

13.11. O pagamento efetuado pela CODHAB-DF não isenta a futura Contratada de suas obrigações e 

responsabilidades assumidas; 

13.12. A CODHAB-DF poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 

devidas pela Contratada, nos termos deste Termo de Referência contrato; 

13.13. As disposições acima coadunam com o disposto no item 14 do Anexo I deste edital. 

 

14. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

14.1. Os serviços deverão ser executados pela contratada conforme item 5 do Anexo I (Termo de Referência), deste 

Edital. 

14.2. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

14.3.  A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por um servidor especialmente designado para esse 

fim, nos termos do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB - RILC, e, no que couber, 

do artigo 149 do RILC e da Lei Federal 13.303/16 (Lei das Estatais) e suas posteriores alterações; 

14.4. O executor do contrato manterá registros de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou irregularidades observadas; 

14.5. As providências que ultrapassem a competência do executor serão determinadas pelos seus superiores, em 

tempo hábil para adoção das medidas convenientes. 

14.6. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela CODHAB, deverá apresentar-se à unidade 

fiscalizadora, tão logo seja firmado o Contrato para tratar dos demais assuntos pertinentes à execução do Contrato. 

14.7. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas com as obrigações assumidas pela 

Contratada, bem como prestar esclarecimentos quanto às Notas/Faturas dos serviços prestados. 

14.8. A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da CODHAB, inclusive 

quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho. 

14.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal deverão ser solicitadas à autoridade 

competente, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes. 

14.10. As disposições acima coadunam com o disposto nos itens 1 e 12  do Anexo I deste edital. 
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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 da 

FISCALIZAÇÃO; 

15.4. A critério do pregoeiro, que deverá justificar previamente no “chat” de mensagens, o prazo de 

2 (dois) dias 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 (um) dia.   

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, 

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 inciso IV do artigo 73 do RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16.  

15.7. A contratada poderá 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 art. 

123 do RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16. 

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 previsto no art.127 do RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16. 

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. 
 

16. DOS ANEXOS 

 

16.1. Integram a este Edital os seguintes anexos: 

16.1.1. Anexo I – Termo de Referência do Edital; 

16.1.2. Anexo II – Modelo de Planilha de Quantitativos e Formação de Preços; 

16.1.3. Anexo III – Modelo da Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade do Edital; 

16.1.4. Anexo IV - Modelo da Declaração de que não emprega menores; 

16.1.5. Anexo V – Modelo da Declaração de Microempresas e Empresas Pequeno Porte do 

Edital;  

16.1.6. Anexo V – Minuta de Contrato 
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                                                                                                             Brasília, 17 de outubro de 2019. 

                                                           

 

                                                      _______________________________ 

Clayton Ferreira Aragão 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
  

1. OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços auxiliares de (I) 

secretariado; (II) transportes e (III) visitação domiciliar e comunitária, para atendimento à 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF). 

  

2. OBJETIVO 

2.1 O presente documento tem como objetivo iniciar o processo licitatório, conforme prevê o 

Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênio da CODHAB/DF (RILC), editado nos 

termos da Lei Federal n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, além de estabelecer as especificações, os 

critérios e as diretrizes gerais a serem seguidos para a contratação do objeto deste Termo de 

Referência. 

 

3.  JUSTIFICATIVA 

3.1 No âmbito da execução da política habitacional do Distrito Federal, uma das linhas de atuação da 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, é a regularização 

urbanística, ambiental e fundiária de áreas de interesse social, processo que envolve não só a criação 

de unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial urbano, por meio dos projetos de 

regularização, como também a constituição de direitos reais em favor do ocupante, ou seja, a 

titulação dos imóveis regularizados. Esse processo é de responsabilidade da Diretoria de 

Regularização de Interesse Social (DIREG), a quem compete a execução da política de regularização 

de interesse social. 

3.2 De maneira geral, o procedimento de regularização de ocupações informais envolve as seguintes 

etapas: (a) definição da situação fundiária; (b) elaboração de estudos geotécnicos e levantamento 

topográfico cadastral; (c) realização de levantamento socioeconômico, cadastramento e selagem; (d) 

realização do licenciamento ambiental; (e) elaboração do projeto urbanístico; (f) elaboração dos 

projetos de infraestrutura (abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica e drenagem 

pluvial, pavimentação e sinalização viária); (g) emissão da licença ambiental pelo IBRAM; (h) 

aprovação do projeto urbanístico pela CAP/SEDUH; (i) deliberação e aprovação pelo CONPLAN; 

(j) edição de Decreto de aprovação do projeto urbanístico; (k) registro em Cartório do projeto 

urbanístico; (l) realização de Vistoria de Ocupação do Imóvel (VOI), quando for o caso; (m) 

convocação do morador para apresentação da documentação; (n) análise da documentação; (o) 

habilitação do morador após a confirmação dos dados; (p) titulação do imóvel, mediante doação, 

venda direta ou licitação com direito de preferência. 

3.3 Por outro lado, as áreas de interesse social a serem regularizadas, encontram-se discriminadas no 

Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT/DF), aprovado pela Lei 

Complementar n.º 803, de 25 de abril de 2009, com as alterações introduzidas pela Lei 

Complementar n.º 854, de 15 de outubro de 2012, bem como nas Leis Complementares n.º 724, de 
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02 de fevereiro de 2006 e n.º 882, de 02 de junho de 2014, que tratam da desafetação e alteração de 

uso de áreas intersticiais contíguas a áreas residenciais em Sobradinho II, Ceilândia, Gama, 

Brazlândia, Taguatinga e Recanto das Emas, e ainda na Lei Complementar n.º 875, de 24 de 

dezembro de 2013, que trata da regularização fundiária, por meio do desdobro, de lotes 

compartilhados no Guará, Recanto das Emas, Riacho Fundo I e Riacho Fundo II. Tais localidades 

totalizam aproximadamente 92 (noventa e dois) áreas a serem regularizadas, envolvendo cerca de 

150.000 (cento e cinquenta mil) famílias. 

3.4 Além dessas áreas, a DIREG atua ainda nas cidades consolidadas, como Ceilândia, Gama, Planaltina, 

Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Samambaia, São Sebastião, Santa Maria, Sobradinho II, 

Taguatinga e Vila Varjão, nos lotes distribuídos por programas habitacionais iniciados no final da 

década de 80, uma vez que, à época, houve a transferência da posse para os beneficiários, sem que 

ocorresse a transferência do domínio, pelo que os moradores, constantemente, procuram atendimento 

para promover a titulação. 

3.5 Estimativas recentes apontam que cerca de 20.000 (vinte mil) ocupantes de imóveis em cidades 

consolidadas devam ser habilitados, de maneira a promover a titulação dos respectivos imóveis, 

cujos procedimentos ocorrem, diariamente, nas dependências da DIREG, por demanda dos próprios 

ocupantes, englobando: (i) atendimento presencial de aproximadamente 15 (quinze) pessoas , (ii) 

atendimento a uma média de 50 (cinquenta) ligações telefônicas; (iii) resposta a 20 (vinte) 

requerimentos do aplicativo CODHAB/DF; (iv) resposta a 03 (três) requerimentos por via do 

protocolo e (v) resposta a 05 (cinco) processos enviados via SEI-GDF. No momento da elaboração 

deste Estudo Preliminar, cerca de 960 requerimentos via aplicativo e 578 processos no SEI-GDF 

aguardavam manifestação. 

3.6 Convém esclarecer que todos essas solicitações demandam análise da equipe técnica, incluindo 

procedimentos administrativos como digitalização dos autos e escrituras;  montagem dos processos e 

inclusão no SEI-GDF; elaboração de relatórios e despachos, bem como a inclusão de informações no 

sistema interno da CODHAB/DF, dentre outras atividades. 

3.7  São realizados, ainda, procedimentos de titulação, em postos avançados nas cidades, como por 

exemplo, os atendimentos realizados no corrente ano na Vila Planalto, no Varjão e em Brazlândia, de 

maneira a evitar o deslocamento dos ocupantes até a sede da CODHAB, uma vez tratar-se, em sua 

maioria, de população de baixa renda, o que acarreta, porém, a alocação de servidores desta DIREG 

até esses postos de atendimento. 

3.8 O quantitativo de áreas a serem regularizadas, associado às atividades desenvolvidas no âmbito da 

regularização de interesse social, demonstram a envergadura e complexidade do trabalho que é 

executado, atualmente, por 27 (vinte e sete) servidores, incluídos os cargos de nível estratégico, 

como os Gerentes.  

3.9 Convém destacar que existem atividades que deveriam ser realizadas, mas não contam com nenhum 

servidor, como é o caso das ações de reassentamento. Outras contam com apenas um empregado, o 

que resulta na necessidade de deslocamento de servidores que desempenham outras atividades. 

Assim, por exemplo, quando é necessário realizar uma selagem, servidores do atendimento e da 

análise/cadastro/habilitação/escrituração são transferidos para compor a equipe de campo, o que 

prejudica e atrasa as demais atividades. Tal situação gera, ainda, dificuldades no atendimento de 

rotina, sobrecarregando os servidores. 

3.10 Ademais, a possibilidade de atuação nas 92 áreas a serem regularizadas fica comprometida, 

uma vez que não se pode atuar em mais de uma cidade de maneira concomitante, em virtude dessa 

carência de mão de obra. 

3.11 Nesse contexto, constata-se que a equipe responsável pela regularização fundiária de 

interesse social se apresenta reduzida e sobrecarregada, e para que a CODHAB/DF cumpra 

sua função social e desempenhe com eficiência suas atribuições no âmbito da regularização 

fundiária, há a necessidade de aporte de mão-de-obra, para execução de tarefas acessórias e 

auxiliares. 
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3.12 Outra linha de atuação relevante da CODHAB/DF é a distribuição das unidades habitacionais 

produzidas pela Companhia aos inscritos na lista, por meio da realização de cadastramento, 

convocação, habilitação e contemplação dos candidatos, de responsabilidade da Diretoria Imobiliária 

(DIMOB), envolvendo atividades que vão desde a inscrição até a fiscalização dos beneficiários dos 

programas, prestando as informações e orientações pertinentes, estabelecendo relacionamento entre o 

cidadão e a Companhia. 

3.13 Observa-se, à vista disso, que a DIMOB atua tanto na análise técnica da documentação, no 

sentido de verificar o atendimento aos requisitos estabelecidos na legislação em vigor, como também 

no atendimento ao cidadão, tanto na sede da Companhia, como também nos 11 (onze) postos que se 

encontram em atividade, além de requerimentos via aplicativo. 

3.14 Segundo informações obtidas junto àquela Diretoria, existem cerca de 38 mil cadastros 

pendentes de análise, ao tempo em que a unidade responsável pelo cadastramento em habitação 

conta com 21 (vinte e um) servidores, o que acarreta prejuízo na análise da atualização cadastral e da 

documentação para habilitação. 

3.15 Por conseguinte, a equipe responsável pelo provimento habitacional apresenta déficit de 

servidores para atender à demanda de análise e habilitação de cadastros, pelo que há a 

necessidade de aporte de mão-de-obra.   
3.16 Por outro lado, a contratação ora pretendida garantirá que as atividades abrangidas pelo Plano 

de Cargos e Salários da CODHAB sejam exercidas pelas respectivas categorias funcionais, com 

melhor direcionamento dos futuros servidores efetivos para atividades essenciais. 

3.17 Ocorre que, segundo informações obtidas, não há previsão de chamamento e contratação dos 

servidores concursados, uma vez que ainda se encontram pendentes providências administrativas, 

que envolverão, inclusive, a aprovação de lei junto à Câmara Legislativa. Tal situação compromete 

ainda mais o desempenho das atividades de regularização fundiária de interesse social, uma vez que 

não se poderá contar com tal mão de obra a curto prazo. 

3.18 Vale lembrar, ainda, que a CODHAB/DF é uma empresa pública, regida, portanto, pela Lei 

Federal n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, a denominada Lei das Estatais, que veio reforçar o 

princípio constitucional da eficiência, destacando o cumprimento de sua função social de realização 

do interesse coletivo, orientada, nos termos do respectivo inciso I do §1º do artigo 27 para a 

"ampliação economicamente sustentada do acesso de consumidores aos produtos e serviços". 

3.19 Assim, o que se pretende alcançar com a presente contratação é justamente melhorar e 

ampliar a oferta dos serviços atinentes à regularização de interesse social, possibilitando que a 

CODHAB/DF cumpra sua função social como empresa pública neste aspecto. 

  

4. ASPECTOS LEGAIS QUE FUNDAMENTAM A CONTRATAÇÃO 

4.1 Os serviços a serem contratados encontram amparo no Decreto Federal n.º 9.507, de 21/09/2018, que 

"dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia 

mista controladas pela União", que veio substituir o Decreto Federal n.º 2.271/1997. 

4.2 Cumpre registrar que, em sequência ao Decreto Federal n.º 9.507/2018, foi publicada a Portaria n.º 

443, de 27/12/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, estabelecendo os 

serviços a serem preferencialmente objeto de execução indireta, transcritos a seguir: 

I - alimentação; 

II - armazenamento; 

III - atividades técnicas auxiliares de arquivo e biblioteconomia; 

IV - atividades técnicas auxiliares de laboratório; 

V - carregamento e descarregamento de materiais e equipamentos; 

VI - comunicação social, incluindo jornalismo, publicidade, relações públicas e 

cerimonial, diagramação, design gráfico, webdesign, edição, editoração e atividades 

afins; 

VII - conservação e jardinagem; 
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VIII - copeiragem; 

IX - cultivo, extração ou exploração rural, agrícola ou agropecuária; 

X - elaboração de projetos de arquitetura e engenharia e acompanhamento de execução 

de obras; 

XI - geomensuração; 

XII - georeferenciamento; 

XIII - instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos, incluindo os de 

captação, tratamento e transmissão de áudio, vídeo e imagens; 

XIV - limpeza; 

XV - manutenção de prédios e instalações, incluindo montagem, desmontagem, 

manutenção, 

recuperação e pequenas produções de bens móveis; 

XVI - mensageria; 

XVII - monitoria de atividades de visitação e de interação com público em parques, 

museus e demais órgãos e entidades da Administração Pública federal; 

XVIII - recepção, incluindo recepcionistas com habilidade de se comunicar na Linguagem 

Brasileira de Sinais - Libras;  

XIX - reprografia, plotagem, digitalização e atividades afins; 

XX - secretariado, incluindo o secretariado executivo; (GRIFO NOSSO) 

XXI - segurança, vigilância patrimonial e brigada de incêndio; 

XXII - serviços de escritório e atividades auxiliares de apoio à gestão de documentação, 

incluindo manuseio, digitação ou digitalização de documentos e a tramitação de 

processos em meios físicos ou eletrônicos (sistemas de protocolo eletrônico); 

XXIII - serviços de tecnologia da informação e prestação de serviços de informação; 

XXIV - teleatendimento; 

XXV - telecomunicações; 

XXVI - tradução, inclusive tradução e interpretação de Língua Brasileira de Sinais 

(Libras); 

XXVII - degravação; 

XXVIII - transportes; (GRIFO NOSSO) 

XXIX - tratamento de animais; 

XXX - visitação domiciliar e comunitária para execução de atividades relacionadas a 

programas e projetos públicos, em áreas urbanas ou rurais; (GRIFO NOSSO) 

XXXI - monitoria de inclusão e acessibilidade; e 

XXXII - certificação de produtos e serviços, respeitado o contido no art. 3º, § 2º do 

Decreto nº 9.507, de 2018. 

 

4.3 No âmbito do Distrito Federal, o Decreto n.º 38.934, de 15 de março de 2018, veio recepcionar a 

Instrução Normativa n.º 5, de 25 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que trata justamente sobre as regras e diretrizes para 

contração de serviços sob o regime de execução indireta. 

4.4 O artigo 7º da Instrução Normativa n.º 5/2017 define que serão objeto de execução indireta as 

atividades previstas em Decreto que regulamenta a matéria que, atualmente, é o Decreto Federal n.º 

9.507/2018. Dessa forma, a contratação de serviços sob o regime de execução indireta está amparado 

no Distrito Federal, cabendo ressaltar que os serviços a serem contratados neste Termo de Referência 

se encontram previstos na Portaria n.º 443/2018, conforme indicação em negrito no item 4.2 deste 

Termo de Referência. 

4.5 Cumpre destacar que o Decreto Federal n.º 9.507/2018 veda como objeto de execução indireta, os 

serviços que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da 

entidade, devendo caracterizar-se como auxiliares, instrumentais ou acessórios. 
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4.6 Nesse sentido, os serviços objeto da presente contratação não se confundem com as atividades-fim 

dos cargos previstos no Plano de Cargos e Salários da CODHAB, aprovado pela Súmula SECEX n.º 

03/2013, de 04/03/2013, uma vez que servirão para auxiliar os servidores de carreira, dando suporte 

para que desempenhem plenamente suas competências. 

  

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 As atribuições para os postos alocados para a prestação dos serviços são os seguintes: 

5.1.1 TÉCNICO EM SECRETARIADO (compatível com CBO 3515-05): 

5.1.1.1 Agendar compromissos e reuniões; 

Auxiliar nas reuniões, apresentações e eventos; 

5.1.1.2 Atender às chamadas telefônicas; 

5.1.1.3 Ordenar tarefas e otimizar procedimentos de trabalho; 

5.1.1.4 Assessorar a área em suas atividades. 

5.1.2 MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS (compatível com CBO 7823-05): 

5.1.2.1 Dirigir e manobrar veículos; 

5.1.2.2 Transportar pessoas e cargas; 

5.1.2.3 Realizar verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar equipamentos e 

dispositivos especiais, tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e 

outros; 

5.1.2.4 Efetuar pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizar capacidades 

comunicativas, trabalhando segundo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção 

ao meio ambiente; 

5.1.2.5 Observar normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 

5.1.2.6 Permanecer nos postos de serviços durante a jornada de trabalho, à disposição da DIREG 

e atender as tarefas solicitadas para serviços de transporte; 

5.1.2.7 Ser pontual no atendimento às solicitações de saída para executar as tarefas que lhe forem 

atribuídas; 

5.1.2.8 Comunicar, de imediato, as falhas apresentadas pelos veículos, para encaminhamento de 

reparos, garantindo as condições de segurança; 

5.1.2.9 Comunicar, de imediato, sinistros ocorridos na execução dos serviços para que sejam 

tomadas as providências necessárias junto às autoridades competentes, quando for o caso; 

5.1.2.10 Responsabilizar-se pelo pagamento dos danos causados aos veículos, assim como 

pelas infrações de trânsito cometidas, quando der causa; 

5.1.2.11 Zelar pela guarda, conservação dos veículos e seus acessórios, assim como 

providenciar o fechamento do veículo ao final do expediente, recolhendo as chaves no 

setor competente. 

5.1.3 MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR (compatível com CBO 7823-10): 

5.1.3.1 Dirigir e manobrar veículos; 

5.1.3.2 Transportar pessoas e cargas; 

5.1.3.3 Realizar verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar equipamentos e 

dispositivos especiais, tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e 

outros; 

5.1.3.4  Efetuar pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizar 

capacidades comunicativas, trabalhando segundo normas de segurança, higiene, 

qualidade e proteção ao meio ambiente; 

5.1.3.5 Observar normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 

5.1.3.6 Permanecer nos postos de serviços durante a jornada de trabalho, à disposição da DIREG 

e atender as tarefas solicitadas para serviços de transporte; 

5.1.3.7 Ser pontual no atendimento às solicitações de saída para executar as tarefas que lhe forem 

atribuídas; 
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5.1.3.8 Comunicar, de imediato, as falhas apresentadas pelos veículos, para encaminhamento de 

reparos, garantindo as condições de segurança; 

5.1.3.9 Comunicar, de imediato, sinistros ocorridos na execução dos serviços para que sejam 

tomadas as providências necessárias junto às autoridades competentes, quando for o caso; 

5.1.3.10 Responsabilizar-se pelo pagamento dos danos causados aos veículos, assim como 

pelas infrações de trânsito cometidas, quando der causa; 

5.1.3.11 Zelar pela guarda, conservação dos veículos e seus acessórios, assim como 

providenciar o fechamento do veículo ao final do expediente, recolhendo as chaves no 

setor competente. 

5.1.4 ENTREVISTADOR DE CAMPO (compatível com CBO 4241-05): 

5.1.4.1 Efetuar entrevistas e aplicar questionários em áreas de regularização de interesse social, 

para obtenção de dados, de acordo com as instruções recebidas; 

5.1.4.2 Transmitir os dados das entrevistas, de acordo com as instruções recebidas; 

5.1.4.3 Auxiliar no cadastramento de ocupantes de áreas de regularização de interesse social; 

5.1.4.4 Verificar a consistência de informações e participar do planejamento de atividades de 

campo nas áreas de regularização de interesse social; 

5.1.4.5 Apresentar-se devidamente identificado; 

5.1.4.6 Reconhecer os limites e a área de atuação que lhe for designada, registrando as falhas ou 

inconsistências porventura encontradas. 

5.1.5 AGENTE DE AÇÃO SOCIAL (compatível com CBO 5153-10) 

5.1.5.1 Garantir atenção e acompanhamento a pessoas em situações de risco pessoal e social, nas 

áreas de regularização de interesse social; 

5.1.5.2 Identificar as necessidades e demandas dos ocupantes de áreas de regularização de 

interesse social; 

5.1.5.3 Auxiliar nas atividades de orientação e tratamento de situações sociais; 

5.1.5.4 Auxiliar no planejamento, execução e monitoramento das ações de reassentamento. 

5.2 As qualificações mínimas para os postos alocados na prestação dos serviços são as seguintes: 

5.2.1 TÉCNICO EM SECRETARIADO (compatível com CBO 4221-05): 

5.2.1.1 Ensino Médio Completo; 

5.2.1.2 Conhecimentos básicos de informática. 

5.2.2 MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS (compatível com CBO 7823-05): 

5.2.2.1 Ensino Fundamental Completo; 

5.2.2.2 Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria “B”, com tempo mínimo de 04 

(quatro) anos de experiência na respectiva categoria, devidamente comprovada na CTPS. 

5.2.3 MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR (compatível com CBO 7823-10): 

5.2.3.1 Ensino Fundamental Completo; 

5.2.3.2 Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria “D”, com tempo mínimo de 04 

(quatro) anos de experiência na respectiva categoria, devidamente comprovada na CTPS. 

5.2.4 ENTREVISTADOR DE CAMPO (compatível com CBO 4241-05): 

5.2.4.1 Ensino Médio Completo; 

5.2.4.2 Conhecimentos básicos de informática. 

5.2.5 ‘AGENTE DE AÇÃO SOCIAL (compatível com CBO 5153-10): 

5.2.5.1 Ensino Fundamental Completo. 

5.3 Os serviços serão executados de segunda-feira à sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas e, 

eventualmente, aos sábados, domingos e feriados, respeitada a jornada mensal de 160 (cento e 

sessenta) horas mensais, nas dependências da CODHAB/DF ou em áreas objeto de atuação da 

CODHAB/DF, desde que não resulte em descumprimento da legislação trabalhista ou de convenção 

coletiva de trabalho em vigor. 

5.4 A quantidade de postos consta na TABELA 01. 

                                    TABELA 01: QUANTIDADE DE POSTOS 

ITEM POSTO HORAS ESTIMADAS QUANTIDADE 
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(MÊS) ESTIMADA DE POSTOS 

1 Técnico em Secretariado 160 h 35 

2 Motorista de Automóveis 160 h 02 

3 Motorista de Furgão/Van 160 h 02 

4 Entrevistador de Campo 160 h 06 

5 Agente de Ação Social 160 h 06 

TOTAL 51 

  

6. DESPESAS E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1 A despesa com a execução do objeto é estimada em R$ 3.932.857,92 (Três milhões, novecentos e 

trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos), para um período 

de 12 (doze) meses, que será imputada no orçamento da CONTRATANTE, com o seguinte 

enquadramento: Programa de Trabalho: 16.122.6001.8517.9625; Natureza da Despesa: 33.90.37; 

Fonte: 100. 
  

7. CUSTO ESTIMADO 

7.1 A estimativa de custo para a presente contratação encontra-se na TABELA 

02                                              
POSTO(A) QTDE PREÇO 

MÉDIO 

CUSTO 

MÉDIO 

MENSAL 

CUSTO 

MÉDIO 

ANUAL 

CUSTO PARA 

MESES 11 E 

12/2019 

CUSTO 

PARA 2020 

Técnico em 

secretariado 

35 6.558,79 229.557,53 2.754.690,40 459.115,07 2.295.575,33 

Motorista 

carro leve 

2 6.582,95 13.165,91 157.990,88 26.331,81 131.659,07 

Motorista 

carro pesado 

2 7.153,53 14.307,06 171.684,72 28.614,12 143.070,60 

Entrevistador 

de campo 

6 5.815,04 34.890,24 418.682,88 69.780,48 348.902,40 

Agente de 

ação social 

6 5.969,57 35.817,42 429.809,04 71.634,84 358.174,20 

Total  51  327.738,16 3.932.857,92 655.476,32 3.277.381,60 

                                                                                    

TABELA 02: ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

7.2 Os preços constantes da Tabela 2 foram calculados de acordo com a média das propostas 

apresentadas  e constantes na Planilha de Cotação de Preços C (). 

7.3 A planilha de custo a ser preenchida pelos interessados para cada tipo de serviço a ser fornecido 

encontra-se no Anexo I a este Termo de Referência (). 

7.4 No preço cotado deverão ser incluídas todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel 

cumprimento do objeto desta contratação, inclusive todos os custos com salários, encargos sociais, 

previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também transportes de 

qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos 

utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros 

custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento do objeto. 
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8. MODO DE DISPUTA E MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

8.1 Os serviços a serem contratados enquadram-se na categoria de serviço comum, nos termos da Lei 

Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, acolhida no Distrito Federal pelo Decreto n.º 23.460, de 

16 de dezembro de 2002, por possuírem padrões de desempenho e características gerais, usualmente 

encontradas no mercado, tratando-se, portanto, de serviço comum, podendo ser contratados por meio 

de Pregão Eletrônico. 

8.2 Os serviços submetem-se, ainda, aos pressupostos do Decreto Federal n.º 9.507, de 21 de setembro 

de 2018, não se enquadrando dentre os serviços ou atividades cuja execução indireta é vedada, nos 

termos dispostos no artigo 3º do aludido Decreto. 

  

9. PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

9.1 O prazo de execução dos serviços e de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados de sua 

assinatura, prorrogável por iguais períodos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, desde que 

atendidos os requisitos constantes do artigo 127 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e 

Convênios da CODHAB/DF (RILC). 

  

10. GARANTIA 

10.1 Nos termos do artigo 126 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da 

CODHAB/DF (RILC), a CONTRATADA poderá optar por uma das seguintes modalidades de 

garantia: 

10.1.1 Caução em dinheiro; 

10.1.2 Seguro garantia; 

10.1.3 Fiança bancária. 

10.2 A garantia será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato e será atualizada, nas mesmas 

condições, na hipótese de modificação do contrato originalmente pactuado. 

10.3 A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução e 

recebimento definitivo do objeto contratual, mediante apresentação de certidão negativa de 

regularidade com o INSS relativa à baixa da matrícula do CEI e, quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente com base na variação do índice da caderneta de poupança. 

10.4 A CONTRATADA deverá apresentar à CODHAB/DF a garantia de execução contratual, no 

prazo de até 10 (dez) dias úteis após a celebração do respectivo instrumento, sob pena de aplicação 

de multa. 

  

11. REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS 

11.1 Para fins de comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, a CONTRATADA deverá 

apresentar a seguinte documentação: 

11.1.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto 

deste Termo de Referência, mediante Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado comprovando que a licitante prestou ou está prestando 

serviços objeto deste Termo de Referência. O Atestado deverá conter, preferencialmente, nome, 

endereço e telefone de contato do atestador. 

11.1.1.1  Os atestados ou declarações de capacidade técnica apresentados pelo licitante devem 

comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto do presente instrumento. 

11.1.1.2  Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, 

pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo 

inferior. 
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11.1.1.3  A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 

dos atestados apresentados, contendo, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 

suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços. 

11.1.2 Comprovação técnico-operacional da licitante efetuada mediante a apresentação de Atestado(s) 

do governo, ou privado, os quais deverão ser pertinentes e compatíveis com as atividades e 

quantidades mínimas descritas a seguir: 

11.1.2.1  Execução de prestação de serviços com até 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos 

descritos neste Termo de Referência, compreendendo serviços pertinentes e compatíveis a 

recepcionista, auxiliar de escritório, motorista, entrevistador de campo ou agente de ação social, 

descritos neste Termo de Referência. 

11.1.2.2  Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no 

âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social 

vigente. 

11.1.3 Declaração formal da empresa, de que esta tomou conhecimento, por intermédio de seu 

representante técnico, de todas as condições de trabalho referentes aos serviços, conforme 

disposto neste Termo de Referência. 

11.1.4 Declaração formal da empresa licitante, sob penas da Lei de que, caso vencedora do certame, 

disponibilizará o quantitativo de mão de obra estabelecido neste Termo de Referência. 

11.1.5 Comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 

profissional de nível superior, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de 

serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades 

mínimas ou prazos máximos. 

11.1.5.1  A comprovação de pertencer ao quadro de pessoal da licitante poderá ser mediante 

apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 

assiinada pela licitante, ou do Livro de Registro de Empregados, ou de Contrato de Prestação de 

Serviços, assinada pela licitante, cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do 

objeto licitado, ou do Contrato Social, em caso de sócio da empresa. 

11.1.6 Certidão de Registro Profissional do pessoal técnico especializado, emitida pela respectiva 

entidade competente. 

  

12. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DO OBJETO 

12.1 De acordo com o artigo 144 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da 

CODHAB (RILC), o objeto será recebido da seguinte forma: 

12.1.1 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 

contratado; 

12.1.2 Definitivamente, pelo Gestor do Contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados do 

recebimento provisório. 

12.2 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, administrativa ou 

penal, principalmente quanto à solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro e pelo contrato. 

12.3 Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisório e definitivo 

poderão ser prorrogados mediante autorização da autoridade competente, formalizada através de 

Termo Aditivo, desde que celebrado anteriormente ao término da vigência contratual. 

12.4 Na hipótese de rescisão do contrato, caberá ao responsável pela fiscalização atestar as 

parcelas adequadamente concluídas, recebendo provisória ou definitivamente, conforme o caso. 

12.5 A CODHAB/DF deverá rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com 

o contrato, o edital, este Termo de Referência e o RILC da CODHAB/DF. 
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12.6 Após recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento. 

  

13. ANÁLISE DE RISCOS 

13.1 A análise de riscos encontra-se materializada no Mapa de Riscos (29575197). 

  

14. FORMAS, CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

14.1 O pagamento será realizado de acordo com as normas de execução financeira, orçamentária e 

contábil do Distrito Federal e será efetuado mediante a apresentação de nota fiscal ou fatura, que 

deverá conter o detalhamento dos serviços executados, observadas as regras contidas na Lei Federal 

n.º 13.303/2016, no Decreto Distrital n.º 32.598/2010 e no RILC. 

14.2 Para efeito de pagamento, a CODHAB/DF consultará a regularidade da empresa junto ao 

SICAF e CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, juntamente com a nota fiscal dos 

serviços prestados, os seguintes documentos, relativos aos empregados utilizados na execução do 

objeto contratual, sem os quais não será liberado o pagamento: 

14.2.1 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); 

14.2.2 Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta de Débitos 

relativos aos Tributos Federais, inclusive contribuições previdenciárias, e a Dívida Ativa da 

União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil (Portaria 

Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/2014); 

14.2.3 Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal. 

14.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta de Débitos 

relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da 

Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

  

15. CRITÉRIOS DE REAJUSTE E REPACTUAÇÃO 

15.1 Nos termos consignados na Seção VII do RILC, o reajustamento dos preços contratuais 

deverá retratar a variação efetiva dos insumos, da mão de obra ou dos custos de produção, podendo a 

CODHAB/DF, conforme o caso, adotar índices gerais ou específicos, fórmulas paramétricas, bem 

como acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho; 

15.2 O reajuste de preços previsto no contrato para fazer face à elevação dos custos da contratação, 

respeitada a anualidade, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, deverá ser solicitado 

pelo Contratado; 

15.3 Os valores contratados poderão ser alterados para restabelecer a relação que as partes 

pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da CODHAB/DF, para a justa 

remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato, diante dos seguintes motivos: 

15.4 Quando necessário assegurar a equivalência entre o objeto contratual e a remuneração do 

contratado, através do restabelecimento do equilíbrio contratual, desde que objetivamente 

demonstrado, mediante acordo entre as partes; 

15.5 Para compensar os efeitos das flutuações decorrentes da majoração dos custos para execução 

do objeto, será aplicado índice geral ou setorial previsto no contrato com vigência superior a 01 (um) 

ano. 

15.6 Conforme disposto na Seção VIII do RILC, no caso de repactuação, a DIREG deverá conferir 

o transcurso do prazo de 01 (um) ano, consoante previsão do edital e/ou contrato, bem como o 

disposto na lei ou ato normativo regulador do procedimento, e remeter o processo à Diretoria de 

Administração e Gestão - DAGES, para competente análise da planilha de custos apresentada pelo 

contratado e para lavratura do termo e à área jurídica para análise jurídica; 

15.7 Quando da solicitação da repactuação do contrato, esta somente será concedida mediante 

negociação entre as partes, considerando-se: 
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15.7.1 Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração; 

15.7.2 As particularidades do contrato em vigência; 

15.7.3 O novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais; 

15.7.4 A nova planilha com a variação dos custos apresentada; 

15.7.5 Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou 

outros equivalentes; 

15.7.6 A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante. 

15.8 A CODHAB/DF poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela 

contratada. 

15.9 A CODHAB/DF deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com 

aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa. 

15.10 As repactuações de preços deverão ser previamente formuladas pelo contratado, dentro do 

prazo, sob pena de decair do direito. 

15.11 Em nenhuma hipótese haverá a possibilidade de acumulação de repactuação de preços 

relativas aos períodos anteriores os quais o contratado poderia ter solicitado, em época própria. 

  

16. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

16.1 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

16.1.1 Executar os serviços objeto da contratação de acordo com os padrões de qualidade exigidos 

pela CODHAB e conforme estabelecido neste Termo de Referência. 

16.1.2 A empresa contratada deverá indicar e manter na CODHAB/DF, preposto para gerenciar o 

cumprimento de todas as obrigações pactuadas, manter entendimentos gerenciais e 

administrativos com o executor do contrato, orientar, fiscalizar e supervisionar, junto ao 

efetivo contratado, o fiel cumprimento de todas as obrigações, bem como receber 

correspondências do executor do contrato ou transmiti-las à direção da empresa contratada. 

16.1.2.1 O preposto não poderá ser nenhum dos componentes dos postos constantes do item 

5.4 deste Termo de Referência. 

16.1.3 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, 

tais como: salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, vale-transporte 

e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por lei, assumindo a responsabilidade 

por todos os encargos previdenciários e obrigações previstos na legislação social em vigor. 

16.1.4 Iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data da 

assinatura do contrato. 

16.1.5 Prever o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes contratados, 

sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta o serviço, 

demissão e outros análogos obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente. 

16.1.6 Substituir o empregado no caso de qualquer tipo de falta, audiência legal, licenças, férias ou 

demissão, exceto no caso de folga por motivo de compensação por horas trabalhadas além do 

limite estabelecido pela convenção da categoria. 

A substituição deverá ocorrer em até 2 (duas) horas, nos casos de faltas e audiências 

legais e em até 24 (vinte e quatro) horas nos demais casos, a contar do início do 

expediente. 

16.1.7 Retirar e substituir, em até 24 (vinte e quatro) horas após notificação expedida pelo executor 

do contrato, qualquer empregado que, a critério da CODHAB/DF, demonstre conduta nociva 

ou incompatível com o ambiente de trabalho ou incapacidade técnica para executar os 

serviços, sendo vedado o seu retorno para coberturas de faltas, licenças, dispensas, suspensão 

ou férias de outros empregados. 

16.1.8 Não permitir o decréscimo no quantitativo de pessoal alocado para execução dos serviços, 

obrigando-se a dar continuidade aos mesmos, por meio de esquema de emergência, na 

ocorrência de greve das categorias profissionais e/ou do transporte coletivo. 
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16.1.9 Cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentares relativas à Segurança e Medicina 

do Trabalho. 

16.1.10 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento de 

seus empregados acidentados ou com mal súbito. 

16.1.10.1 Responsabilizar-se, integralmente, pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente, de modo que os mesmos sejam realizados com esmero e perfeição, 

executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

16.1.10.2 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços a que se obriga. 

16.1.10.3 Fornecer ao executor do contrato, juntamente com as faturas mensais, a relação de 

empregados, cópia dos registros de frequência, cópia do FGTS/GFIP e GPS e 

comprovante de pagamento do mês anterior. 

16.1.10.4 A contratada tem a obrigação de no momento da assinatura do contrato autorizar a 

administração a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e 

demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições 

previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos. 

16.1.10.5 Controlar a frequência e o cumprimento da jornada de trabalho. 

16.1.10.6 Abater do montante faturado, ao emitir a fatura mensal, o valor correspondente às 

faltas não substituídas de imediato de seus empregados, conforme comunicado prévio do 

executor do contrato. 

16.1.10.7 Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época 

própria. 

16.1.10.8 Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 

16.1.10.9 Comunicar ao executor do contrato, por escrito, quando verificar quaisquer condições 

inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar o 

cumprimento das obrigações assumidas perante a Contratante. 

16.1.10.10 Realizar o pagamento salarial aos empregados, salvo disposição legal em contrário, 

até o 5º (quinto) dia útil do mês de trabalho subsequente. 

16.1.10.11 Observar os prazos legais e regulamentares na entrega ao seu pessoal dos vales-

transportes e refeição. A entrega, salvo disposição em contrário, será feita até o 1º 

(primeiro) dia útil de cada mês. A empresa fornecerá os vales-transportes que forem 

necessários para que o empregado se desloque de sua residência, independentemente do 

local de sua moradia, até os locais de trabalho, provendo adicionalmente passagens de 

ônibus circular e, sendo o caso, de ônibus interestadual, para o estrito cumprimento dos 

horários de entrada e saída e continuidade das atividades. 

16.1.10.12 Encaminhar ao executor do contrato, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

relação de empregados que fruirão férias no período subsequente, bem como daqueles 

que irão substituí-los, devendo ser apresentado, também, fichas de identificação dos 

empregados substitutos, no mesmo modelo dos empregados efetivos. 

16.1.10.13 Prestar todo e qualquer esclarecimento que for solicitado pelo executor do contrato ou 

seus superiores hierárquicos, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente. 

16.1.10.14 Manter sigilo, não reproduzindo, divulgando ou utilizando em benefício próprio, ou de 

terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 

qualquer assunto de interesse da CODHAB/DF ou de terceiros de que conhecimento em 

razão de execução do objeto contratual. 

16.2 OBRIGAÇÕES DA CODHAB/DF 

16.2.1 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa contratada e de 

acordo com as especificações dos serviços, constantes deste Termo de Referência. 

16.2.2 Fornecer e colocar à disposição da empresa contratada todos os elementos e informações que 

se fizerem necessários à execução dos serviços. 
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16.2.3 Permitir o livre acesso dos empregados da empresa às suas dependências, onde serão 

prestados os serviços contratados, mediante identificação pessoal por meio de crachá. 

16.2.4 Fiscalizar a execução do objeto contratado, tanto sob o aspecto quantitativo como qualitativo. 

16.2.5 Notificar a empresa contratada sobre quaisquer irregularidades na execução dos serviços, para 

adoção das medidas de correção cabíveis. 

16.2.6 Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a empresa contratada. O pagamento 

será realizado de acordo com as normas de execução financeira, orçamentária e contábil do 

Distrito Federal. 

16.2.7 Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da contratada que venha a 

embaraçar a fiscalização ou que se comporte de modo inconveniente ou incompatível com o 

exercício das funções que lhe forem atribuídas. 

16.2.8 Indicar a lotação e/ou áreas onde serão executados e prestados os serviços. 

16.2.9 Designar servidores responsáveis pela execução do contrato que serão interlocutores da 

CODHAB/DF junto à empresa contratada. 

  

17. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

17.1 A CODHAB/DF nomeará um executor de contrato titular e um substituto, para fiscalizar a 

execução do contrato, que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, 

cuja cópia será encaminhada à empresa contratada, objetivando a imediata correção das 

irregularidades apontadas. 

17.2 Não obstante a empresa contratada seja única e exclusiva responsável pela execução de todos 

os serviços definidos neste documento e seus anexos, a CODHAB/DF reserva-se no direito de 

exercer a mais ampla fiscalização sobre os serviços, por intermédio de representantes 

especificadamente designados, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, podendo: 

I- sustar a execução de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com o 

especificado, sempre que essa medida se torne necessária; 

II- exigir a substituição de qualquer empregado ou preposto da contratada que, a seu 

critério, venha a prejudicar o bom andamento dos serviços; 

III-  determinar a reexecução dos serviços realizados com falha, erro ou negligência, 

lavrando termo de ocorrência do evento. 

17.3 As exigências e a atuação da fiscalização pela CODHAB/DF em nada restringe a 

responsabilidade, única, integral e exclusiva da empresa contratada no que concerne à execução do 

objeto. 

  

18. DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

18.1.1 É obrigatória a implementação do Programa de Integridade pelas empresas que contratem 

com a CODHAB/DF cujos valores sejam iguais ou superiores aos da licitação na modalidade 

tomada de preço, ainda que na forma de pregão eletrônico, e o prazo do contrato seja igual ou 

superior a 180 dias conforme disposto na Lei Distrital nº 6.112/2018. 

18.2 CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO 

18.2.1 A participação de consórcios não será admitida, uma vez que o objeto a ser contratado é 

amplamente comercializado por diversas empresas no mercado. Tal permissibilidade poderia 

causar dano à administração por frustrar o próprio caráter competitivo da disputa pelo menor 

preço. 

18.2.2 Pelo mesmo fato não há motivos para se admitir a subcontratação, de forma a gerar outros 

instrumentos contratuais e consequentemente outras atribuições à administração pública. 

Deste modo, é vedada a subcontratação do objeto. 

18.2.3 Registre-se que o benefício da subcontratação deve ser afastado sob uma das seguintes 

justificativas dispostas no § 10, da Lei Distrital n.º 4.611/2011. 
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I- quando for inviável, sob o aspecto técnico; 

II- quando representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, de forma 

devidamente justificada. 

18.2.4 Urge ressaltar que, a divisibilidade do certame por itens corresponde a uma licitação e a um 

respectivo contrato, o que não garantiria maior celeridade e eficiência às várias etapas 

procedimentais relativas à licitação, a formalização e acompanhamento da execução do 

serviço, ao controle dos atos processuais, com reflexos na economia processual e financeira. 

E, ainda, não atenderia ao princípio da eficiência no sentido de preservar a elevada 

necessidade de manter a qualidade e nível da execução e acompanhamento dos serviços. 

18.2.5 Assim, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU), uma vez admitida a 

subcontratação, esta somente pode alcançar parte do objeto contratado. Inclusive, 

recentemente esse Tribunal proferiu julgamento no sentido de que a subcontratação integral 

do objeto pactuado desnatura o certame licitatório e justifica a penação do agente que a 

autorizou. Deste modo, entende-se que não há formas de divisão do objeto que não seja 

subcontratar uma outra empresa para atuar no mesmo local e com mesmo objeto, 

fornecimento de refeições preparadas, o que contraria os julgados do TCU. 

18.3 Poderão participar da licitação somente as pessoas jurídicas cujo objeto social, estabelecido 

no Estatuto Social da licitante, se enquadre no objeto da licitação. 

18.4 Os empregados alocados pela empresa contratada não terão qualquer vínculo empregatício 

com a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, sendo de inteira responsabilidade da empresa 

recrutá-los em seu nome, efetuar todos os pagamentos de salários, cumprir todas as obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e fiscais, inclusive aquelas decorrentes de acidentes, indenizações, 

seguros e quaisquer outras relacionadas a sua condição de empregadora. 

  

  

Gabriela Regina Coelho dos Santos 
Matrícula 417-0 

 

 

Evelyn da Costa Rangel 
Matrícula 704-8 

 

 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

 

 

APROVO o presente Termo de Referência, nos termos dispostos no Regulamento Interno de Licitações, 

Contratos e Convênios da CODHAB/DF. 

 

LEONARDO PIERRE FIRME 
Diretor de Regularização de Interesse Social 
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ANEXO II 

 
POSTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS 

 

Salientamos que, deverá ser feita uma planilha para cada posto (tipo de serviço), conforme item 5 

subitem 5.4, TABELA 01 

 
A Empresa (NOME DA EMPRESA) _____________________________________, tributada pelo regime 

de incidência _________________ (cumulativa/não-cumulativa) e  localizada à 

_____________________________________________,  telefone: __________, e-mail: 

____________________, representada pelo Sr. _______________________________, Cargo: 

____________________,  propõe prestar os serviços estipulados no Edital, a Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional do Distrito federal – CODHAB/DF. 

 

MODELO PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

A Data da Apresentação de Proposta (dia/Mês/ano)   

B Município/ UF:   

C 
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio 

Coletivo; 
  

D Número de meses de execução contratual   

Tipo de 

Serviço 
Unidade de Medida 

Quantidade total a contratar 

(em função da unidade de 

medida) 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)   

2 Salário Normativo da Categoria Profissional   

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)   

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)   

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço 

  

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 Composição da remuneração Valor (R$) 

A Salário-base 
 

B Adicional de periculosidade 
 

C Adicional de insalubridade    

D Adicional noturno %  

E Hora noturna adicional 
 

F Adicional de hora-extra %  

G Intervalo Intrajornada 
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MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

H Outros 
 

Total da remuneração 
 

  

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$) 

A Vale-transporte  (valor da passagem R$ )  

B Auxílio-alimentação 
 

C Assistência médica e familiar 
 

D Auxílio creche 
 

E Seguro de vida, invalidez e funeral 
 

F Contribuição Social 
 

Total 
 

  

MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS 

3 Insumos diversos Valor (R$) 

A Uniforme 
 

B Materiais 
 

C Equipamentos 
 

D Outros 
 

Total 
 

  

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários e FGTS 

4.1 Encargos Previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS 20,00 
 

B SESI ou SESC 1,50 
 

C SENAI ou SENAC 1,00 
 

D INCRA 0,20 
 

E Salário Educação 2,50 
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MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

F FGTS 8,00 
 

G SAR/INSS Seguro Acidente de Trabalho RAT  FAP   

H SEBRAE 0,60 
 

Total 36,80 
 

  

Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias 

4.2 13º Salário e adicional de férias %   

A 13º salário 8,33 
 

B Adicional de férias 2,78 
 

Subtotal 11,11 
 

C 
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13° salário e Adicional 
de Férias 

4,09 
 

Total 15,20 
 

  

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4.3 Afastamento Maternidade % Valor (R$) 

A Afastamento maternidade 0,03 
 

B 
Incidência do Submódulo 4.1 sobre o afastamento 
maternidade 

0,01 
 

Total 0,04 
 

  

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 

4.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado 0,42 
 

B Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,03 
 

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 2,15 
 

D Aviso prévio trabalhado 1,94 
 

E 
Incidência do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio 
trabalhado 

0,71 
 

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 2,15 
 

Total 7,40 
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Submódulo 4.5 - Custo de reposição do profissional ausente 

4.5 
Composição do custo de reposição do profissional 
ausente 

% Valor (R$) 

A Férias 8,33 
 

B Ausência por doença 1,66 
 

C Licença paternidade 0,04 
 

D Ausências legais 0,73 
 

E Ausência por acidente de trabalho 0,27 
 

F Indenização adicional 0,00 
 

Subtotal 11,07 
 

G Incidência do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição 4,07 
 

Total 15,14 
 

  

Quadro resumo - Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 

4 Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas % Valor (R$) 

4.1 Encargos Previdenciários e FGTS 36,80 
 

4.2 13º salário + adicional de férias 15,20 
 

4.3 Afastamento maternidade 0,04 
 

4.4 Custo de rescisão 7,40 
 

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 15,14 
 

Total   74,58 
 

  

Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro 

5 Custos indiretos, tributos e lucro % Valor (R$) 

A Custos indiretos 
  

B Tributos    Base de Cálculo 

B1 PIS 0,65 
 

B2 COFINS 3,00 
 

B3 ISS 5,00 
 

C Lucro 
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Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro 

Total     
 

  

Quadro resumo do custo por empregado 

Mão-de-obra vinculada à execução contratual Valor (R$) 

A Módulo 1 - Composição da remuneração 
 

B Módulo 2 - Benefícios mensais e diários 
 

C Módulo 3 - Insumos diversos 
 

D Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 
 

Subtotal (A+B+C+D) 
 

E Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro 
 

Valor total por empregado 
 

Valor da proposta (total anual) 
 

  

 

Prazo de vigência da proposta: 

Dados bancários: 

Telefones de contatos: 

Endereço: 

Endereço eletrônico (e-mail)  

 

___________________________________ 

NOME/ASSINATURA 

REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 

CPF 

CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO III 

 

 

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 – 5º Andar – CEP 70.036-918 – Brasília/DF.                                               

 

 

   Brasília-DF, _____ de ____________ de _____. 

 

 

____________________________ 

Representante Legal 
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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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ANEXO VI 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

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 Setor Comercial Sul, Quadra-06, Bloco “A”, nº 50, 5º. andar, Edifício 

Sofia, Brasília/DF, neste ato representado na pessoa de seu Diretor-Presidente WELLINGTON LUIZ DE 

SOUZA SILVA, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 576832-SSP/DF e do CPF nº 

266.575.541-68, 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 Nº xx/2019, realizada 

de acordo com a Lei no. 8.666/93, à qual se sujeitam as partes contratantes tendo em vista o constante 

do Processo Administrativo nº 00392-00006516/2019-65 – CODHAB resolvem firmar o presente contrato, 

mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O objeto deste é a Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços 

auxiliares de (i) secretariado; (ii) transportes e (iii) visitação domiciliar e comunitária, para atendimento à 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF), ajustado às condições 

específicas da área objeto de contratação. (incíso IV do art. 2º do RILC), conforme especificações do Edital 

XXXXXXXXXX e seus anexos ,  os  quais fazem parte integrante do presente instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

2.1 O Valor total deste contrato é de R$ ______ (_______), conforme proposta vencedora da Licitação 

__________. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS. 

3.1 A despesa com a execução do objeto deste contrato será imputada no orçamento da CONTRATANTE, 

com o seguinte enquadramento: 

Unidade Orçamentária: 28209; 

Programa de Trabalho: 16.122.6001.8517.9625; 

Natureza da Despesa: 33.90.37; 
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Fonte: 100. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS 

4.1 A execução do Contrato terá início em _____/_____/2019. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

5.1 O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se em  ____/_________/2019, com 

eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por sucessivos 

períodos iguais por um prazo total de até 60 (meses), mediante formalização de Termos Aditivos, após 

consentimento prévio das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência. 

5.2 O prazo para execução do objeto deste contrato poderá ser prorrogado desde que atendidos os requisitos 

constantes do artigo 127 do Regulamento Interno de Licitações, contratos e Convênios da CODHAB/DF 

(RILC) e que atenda os requisitos abaixo: 

a) Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

b) O contratado não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária; 

c) A Administração ainda tenha interesse na realização do serviço; 

d) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e 

e) O contratado concorde com a prorrogação. 

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

contados da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia, no valor de R$ 

XXXXX,XX (XXXXXXX), em quaisquer das modalidades previstas pelo § 1º, art. 56 da Lei nº 8.666/93, 

correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. 

6.1.1 O descumprimento do prazo implicará na retenção automática do valor equivalente dos créditos que a 

CONTRATADA vier a fazer jus perante a CONTRATANTE, ou, ainda, quando for o caso, cobrado 

judicialmente. 

6.1.2 A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir imperfeições na execução do 

objeto deste Contrato, ou para reparar danos decorrentes das ações ou omissões da CONTRATADA ou, 

ainda, para satisfazer quaisquer obrigações, judiciais ou extrajudiciais, resultantes ou decorrentes de suas 

ações ou omissões. 

6.1.3 A autorização contida no parágrafo anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas nos termos deste 

Contrato, garantidos a ampla defesa e ao contraditório e, ainda, às obrigações trabalhistas, previdenciárias e 

fundiárias inadimplidas. 

6.1.4 O prazo para que a CONTRATANTE cientifique a instituição garantidora do fato justificador da 

execução da garantia, quando for o caso, deverá ser igual ou superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da 

consumação do fato. 
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6.1.5 A garantia prestada deverá vigorar por mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual. 

6.1.6 A garantia deverá ser integralizada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento de 

notificação, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver redimensionamento no 

valor contratual. 

6.1.7 A garantia oferecida na modalidade fiança-bancária, deverá: 

a. ser concedida nos termos e condições autorizadas pelo banco central do brasil; 

b. ser concedida pelo valor integral exigido para a fiança; 

c. conter renúncia expressa ao benefício de ordem; 

d. estabelecer prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento; 

e. ser irretratável, salvo no caso de substituição por outra modalidade de fiança, nos termos do art. 56 da Lei 

8.666/1993, previamento aprovado pelo CONTRATANTE. 

6.1.8 6.1.8 No caso de a garantia oferecida ser na modalidade títulos da dívida pública, estes deverão ter 

valor de mercado compatível com o valor a ser garantido, preferencialmente em consonância com as 

espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei 10179/2001. 

6.1.9 A garantia oferecida na modalidade caução em dinheiro deverá ser depositada junto à conta bancária 

indicada pela CONTRATADA, a qual será devolvida atualizada monetariamente ao final da validade deste 

Contrato. 

6.1.10 A garantia oferecida na modalidade de seguro-garantia deve mencionar na apólice, expressamente, a 

cobertura de eventuais demandas trabalhistas e previdenciárias nas quais a CONTRATANTE responda 

solidariamente ou subsidiariamente com a CONTRATADA. 

 CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo 

comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições; 

7.2 Responder, nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 

execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, indenizações, tributos, 

vale refeição, vale transporte, uniformes, crachás e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas 

pelo Poder Público; 

7.3 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE, inclusive no que se 

referir ao acesso às dependências onde serão executados os serviços; 

7.4 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da CONTRATANTE, ou 

ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução deste contrato; 

7.5 Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os 

esclarecimentos solicitados; 
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7.6 Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, com o intento de 

verificar as condições em que o serviço está sendo prestado; 

7.7 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da 

execução do serviço objeto deste contrato; 

7.8 Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem considerados 

satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado; 

7.9 Manter seus empregados sob as normas disciplinares da CONTRATANTE, substituindo, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer que seja considerado inconveniente pelo 

representante da CONTRATANTE; 

7.10 Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE os empregados necessários à realização dos 

serviços, de acordo com a qualificação mínima exigida; 

7.11 Realizar os treinamentos que se fizerem necessários para o bom desempenho das atribuições de seus 

empregados; 

7.12 Treinar seus empregados quanto aos princípios básicos de postura no ambiente de trabalho, tratamento 

de informações recebidas e manutenção de sigilo, comportamento perante situações de risco e atitudes para 

evitar atritos com servidores, colaboradores e visitantes da CONTRATANTE; 

7.13 Manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme; 

7.14 Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a fiscalização do contrato, 

adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos empregados; 

7.15 Coordenar e controlar a execução dos serviços contratados; 

7.16 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados; 

7.17 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do preposto; 

7.18 Instruir os seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios; 

7.19 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal,bem como as 

ocorrências havidas, permitindo à CONTRATANTE o acesso ao controle de frequência; 

7.20 Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados; 

7.21 Solicitar à Administração da CONTRATANTE autorização formal para retirada de quaisquer 

equipamentos, pertencentes à CONTRATADA, que esta tenha levado para o local de execução do serviço; 

7.22 Responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até as dependências da CONTRATANTE, por meio 

próprio ou mediante vale transporte, inclusive em casos de paralisação dos transportes coletivos, bem como 

nas situações em que se faça necessária a execução dos serviços em regime extraordinário, para assegurar a 

continuidade normal dos serviços; 
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7.23 Manter sede, filial ou escritório na cidade ou região metropolitana onde serão prestados os serviços 

com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da CODHAB-DF, bem como 

realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos empregados; 

7.24 A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do início da prestação 

dos serviços, o cumprimento desta obrigação. 

7.25 Tomar providências para que todos os empregados, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do início da 

prestação dos serviços, possuam cartão cidadão ou outro cartão equivalente que possibilite consulta e 

recebimento de benefícios sociais, expedido por órgão/entidade federal responsável; 

7.26 Providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do início da prestação dos serviços, junto ao INSS, 

senha para todos os empregados com o objetivo de acessar o Extrato de Informações Previdenciárias pela 

internet; 

7.27 Efetuar o pagamento de salários e demais verbas em agência bancária localizada na mesma cidade ou 

região metropolitana em que o empregado presta serviços; 

7.28 Pagar os salários de seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais devidos, 

exibindo, sempre que solicitado, as comprovações respectivas; 

7.29 Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, devendo saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão 

qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

7.30 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 durante a 

execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 

7.31 Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 

execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

7.33 Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 

7.34 Atender às normas técnicas do Ministério do Trabalho e Emprego sobre saúde, Higiene e segurança do 

trabalho aplicáveis a cada serviço; 

7.35 Em nenhuma hipótese será permitida a ausência de profissional em qualquer posto de trabalho 

contratado, para garantia da perfeita execução dos serviços. 

7.38 Informar à CONTRATANTE todos os contatos (telefone, endereço, e-mail) em até 05 (cinco) dias da 

assinatura do contrato para que na indisponibilidade de comunicação da CONTRATANTE com o Preposto 

e/ou Supervisor da futura CONTRATADA, haja um representante legalmente investido para tomar decisões 

compatíveis com os compromissos assumidos; 

7.39 Prever todo o efetivo de profissionais necessário para garantir a operação dos Postos nos regimes 

contratados, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente. 

7.40 Executar os serviços em horários definidos pela CONTRATANTE, considerando o cumprimento 

semanal das 40 (quarenta) horas; 
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7.41 Indenizar a CONTRATANTE pelo justo valor dos eventuais danos, avarias e inutilização de quaisquer 

bens da Instituição ou de terceiros, quando comprovada a culpabilidade de seu pessoal, sob pena de retenção 

do respectivo valor, já da primeira fatura apresentada, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, considerando 

que a EMPRESA deverá possuir cobertura securitária para este fim; 

7.42 Iniciar as atividades na data prevista que será definida pela CODHAB-DF; 

7.43 Manter, durante toda a execução do contrato, a obrigação do contratado de manter, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação conforme o 

Art. 127 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB-DF - RILC e 

alterações posteriores e em conformidade com a Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, e, 

subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e a Lei Federal 13.303 de 30 de Junho de 

2016 (Lei das Estatais) e suas alterações posteriores; 

7.45 Todas as despesas oriundas desta prestação de serviço como: encargos sociais, materiais de limpeza, 

equipamentos, impostos, etc. serão de responsabilidade do proponente. A futura CONTRATADA deverá 

responder por todos os ônus decorrentes da legislação do trabalho, previdência social de acidentes do 

trabalho, de acordo com a lei vigente, com referência a todo o pessoal empregado para serviço, não havendo 

nenhuma relação entre o pessoal e a CONTRATANTE e nem ônus desta para com eles. 

7.46Realizar as atividades relacionadas ao objeto deste termo, nas localidades indicadas pela 

CONTRATANTE, que podem ser eventualmente alteradas, considerando que a prestação dos serviços 

deverá ocorrer no Distrito Federal, portanto, as alterações não implicarão em ônus à Companhia desde que 

observados os quantitativos ora contratados. 

 CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados e nomeados por resolução 

específica, conforme Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB-DF, que 

anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo na forma prevista na Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e a Lei Federal 13.303 de 30 de Junho de 2016 (Lei das Estatais) e suas 

alterações posteriores; 

8.2 Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

8.3 Notificar, por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 

dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

8.4 Fornecer gratuitamente, água e energia nos pontos de redes existentes para prestação dos serviços objeto 

deste contrato; 

8.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Futura 

Contratada. 

8.6 Disponibilizar instalações sanitárias; 

8.7 Permitir o livre acesso dos empregados da futura Contratada para execução dos serviços; 

8.8 Comunicar a CONTRATADA com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência, a alteração de endereço 

do posto de assistência técnica, considerando que a atuação da CODHAB é no Distrito Federal. 
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 CLÁUSULA NONA – DAS NORMAS GERAIS DE CONDUTA E DE EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

9.1 Os serviços serão executados de segunda-feira à sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas e, eventualmente, 

aos sábados, domingos e feriados, respeitada a jornada mensal de 160 (cento e sessenta) horas mensais, nas 

dependências da CODHAB/DF ou em áreas objeto de atuação da CODHAB/DF, desde que não resulte em 

descumprimento da legislação trabalhista ou de convenção coletiva de trabalho em vigor. 

9.2 Os profissionais indicados pela futura CONTRATADA deverão cumprir todas as normas gerais a seguir 

relacionadas, e ainda as atribuições específicas de cada serviço contratado, conforme consta das 

especificações técnicas: 

a) Ser pontual e permanecer no posto de trabalho determinado, ausentando-se apenas quando substituído(a) 

por outro(a) profissional ou quando autorizado pela chefia ou pelo supervisor; 

b) Apresentar-se devidamente identificado(a) por crachá, asseado(a); 

c) Cumprir as normas de segurança para acesso às dependências da CONTRATANTE; 

d) Comunicar à autoridade competente qualquer irregularidade verificada; 

e) Observar normas de comportamento profissional e técnicas; 

f) Cumprir as normas internas da CODHAB-DF; 

g) Zelar pela preservação do patrimônio da CONTRATANTE sob sua responsabilidade, mantendo a 

higiene, a organização e a aparência do local de trabalho, solicitando a devida manutenção, quando 

necessário; 

h) Assumir o posto com todos os acessórios necessários para o bom desempenho do trabalho; 

i) Guardar sigilo de assuntos dos quais venha a ter conhecimento em virtude do serviço; k) Buscar 

orientação com seu superior, em caso de dificuldades no desempenho das atividades, repassando-lhe o 

problema; 

j) Adotar todas as providências ao seu alcance para sanar irregularidades ou agir em casos emergenciais; 

k) Levar ao conhecimento do superior, imediatamente, qualquer informação considerada importante; 

l) Ocorrendo desaparecimento de material, comunicar o fato imediatamente à chefia e/ou superior 

hierárquico, lavrando posteriormente a ocorrência por escrito; 

m) Promover o recolhimento de objetos e/ou valores encontrados nas dependências da CONTRATANTE, 

providenciando para que sejam encaminhados à Segurança ou ao seu superior; 

n) Evitar tratar de assuntos particulares ou que não tenham afinidade com o serviço desempenhado, durante 

o horário de trabalho, a fim de evitar o comprometimento e interrupções desnecessárias no atendimento; 

o) Evitar confrontos com servidores, outros prestadores de serviço e visitantes da CONTRATANTE; 
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p) Tratar a todos com urbanidade; 

q) Não abordar autoridades ou servidores para tratar de assuntos particulares, de serviço ou atinentes ao 

contrato, exceto se for membro da FISCALIZAÇÃO; 

r) Não participar, no âmbito da CONTRATANTE, de grupos de manifestações ou reivindicações, evitando 

espalhar boatos ou tecer comentários desairosos ou desrespeitosos relativos a outras pessoas. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS    

10.1 Em orientação ao Decreto Distrital nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011, a futura Contratada deverá 

abrir uma Conta Corrente para o recebimento dos créditos pelos serviços prestados, pois no artigo 6º diz: 

“Art. 6º Os pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos, 

exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília 

S/A - BRB.” 

10.2 As empresas de outros estados-membros que não mantenham filiais e/ ou representações no DF, estão 

excluídas das exigências do item 13.1, nos termos do inciso III, do parágrafo único do art. 3º do Decreto 

distrital nº 32.767/2011. 

10.3. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela futura 

Contratada, que deverá conter o detalhamento dos serviços executados, e será creditado em nome da 

contratada por meio de ordem bancária em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas às condições 

estabelecidas neste Contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, a partir da data final do período de 

adimplemento, mediante apresentação, aceitação e atesto do gestor do contrato nos documentos hábeis de 

cobrança. 

10.4. O pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será realizado desde que 

a licitante vencedora efetue cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, 

principalmente no que se refere às retenções tributárias. 

10.5 Para execução do pagamento, a contratada deverá fazer constar da Nota Fiscal/Fatura correspondente, 

emitida, sem rasura, em letra legível em nome da CODHAB-DF, CNPJ nº 09.335.575/0001-30, o nome do 

banco, o número de sua conta bancária e a respectiva agência. 

10.6 Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá fazer constar no corpo 

do documento fiscal, ou no campo destinado às informações complementares, a expressão: “DOCUMENTO 

EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL”. 

10.7 A Nota Fiscal/Fatura correspondente deverá ser entregue pela contratada diretamente ao gestor do 

contrato, que somente atestará a prestação dos serviços e liberará a Nota Fiscal/Fatura para pagamento, 

quando cumpridas todas as condições pactuadas. 

10.8. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, ela será 

devolvida pelo gestor à contratada e o pagamento ficará pendente até que ele providencie as medidas 

saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 

reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CODHAB-DF. 
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10.9 Para o pagamento a CODHAB-DF realizará consulta prévia quanto à Regularidade Trabalhista 

(Certidão Negativa de Débito Trabalhista ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de 

Negativa) e ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, quanto à Habilitação 

Jurídica, Regularidade Fiscal Federal (Receita Federal do Brasil (certidão conjunta), FGTS e INSS), 

Regularidade Fiscal Distrital/Estadual/Municipal (Receita Distrital/ Estadual e Receita Municipal) e 

Qualificação econômico-financeira (Índices Calculados: SG, LG e LC), para verificar a manutenção das 

condições de habilitação, podendo ser consultados nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões, constituindo meio legal de prova; 

10.9.1 Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a licitante será notificada, por escrito, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias úteis regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, sob 

pena de rescisão contratual; 

10.9.2 O prazo estipulado poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério da CODHAB-DF; 

10.10. Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada à CODHAB-DF, por meio de carta, 

ficando sob inteira responsabilidade da Contratada os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido 

à falta de informação; 

10.11. O pagamento efetuado pela CODHAB-DF não isenta a futura Contratada de suas obrigações e 

responsabilidades assumidas; 

10.11.1. A CODHAB-DF poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela Contratada, nos termos do contrato; 

10.11.2. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado da data 

final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir, devendo estar 

acompanhada dos documentos mencionados no Decreto Distrital nº 32.598/2010; 

10.11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

10.12. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

10.12.1 Não produziu os resultados acordados; 

10.12.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; 

10.12.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

10.12.4. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato. 

10.13. A futura CONTRATADA deverá apresentar uma fatura única correspondente ao serviço realizado no 

mês, sendo que a Nota Fiscal deverá ser entregue entre os dias 01 (um) a 05 (cinco) de cada mês, 

acompanhada das respectivas comprovações de recolhimento dos encargos sociais ou as guias preenchidas 

com os valores de recolhimento, folha de pagamento dos funcionários, relação de presença e relação de 

lotação dos funcionários por área. 
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10.13.1. A Nota Fiscal / Fatura deverá ser entregue na Diretoria de Assistência Técnica - DIATE; 

10.13.2. O pagamento será efetuado, mensalmente, no prazo de 8 (oito) dias úteis, contados da data de 

atestamento do documento fiscal, desde que atendida todas as obrigações previstas no Edital e seus anexos, 

mediante crédito em conta corrente Bancária da CONTRATADA; 

10.13.3.Considerar-se-á como último dia para pagamento, o de emissão da respectiva ordem bancária pelo 

SIAFI (Sistema de Administração Financeira do Governo Federal); 

10.14. O Executor do contrato, representante da CONTRATANTE, anotará em registro próprio (Instrumento 

de procedimentos de fiscalização) todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das ocorrências ou pagamento de multas caso necessário. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA 

EXECUÇÃO  

11.1 Não obstante a futura CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 

serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta 

responsabilidade, exercer diretamente a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços; 

11.2 Acompanhar através de planilha diária e mensal que conterá os seguintes campos: nome completo do 

empregado, função exercida, dias efetivamente trabalhada, férias, licenças, faltas e ocorrências; 

11.3 Exigir da empresa que o documento comprobatório de recolhimento do FGTS acompanhe a nota fiscal 

ou fatura mensal dos serviços; 

11.4 Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do 

comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela 

Internet; 

11.5 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da Empresa que estiver 

sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na área, a seu 

exclusivo critério, julgar inconveniente; 

11.6 Fiscalizar incondicionalmente todas as condições contratuais e utilizar de instrumentos de 

acompanhamento de execução dos serviços como PLANILHAS DIARIAS e MENSAIS de 

acompanhamento dos funcionários e serviços executados; 

11.7 A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por representante da CONTRATANTE, neste ato 

denominado FISCAL, devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no 

curso da execução; 

11.8 As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos fiscais deverão ser solicitadas aos seus 

superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

11.9 O Executor do contrato, quando deparar com alguma dificuldade, cuja providência, razoavelmente, 

escapa ao seu domínio de conhecimento irá notificar o seu superior hierárquico para que seja tomada a 

medida cabível. 

11.10 Dirigir as solicitações de ajustes de conduta diretamente ao PREPOSTO da Empresa Vencedora; 
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11.11 Evitar toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço como à negociação de folgas ou a 

compensação de jornada; 

11.12 Exercer a fiscalização do contrato e de sua escorreita execução e da alocação dos recursos necessários, 

através de Executor do contrato designado pela CODHAB-DF, por resolução específica, que poderá ser 

auxiliado por fiscal técnico e/ou fiscal administrativo do contrato, cabendo ao responsável legal ou preposto 

da Contratada o acompanhamento dessas atividades, conforme Artigo 127 do Regulamento Interno de 

Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB-DF - RILC, e em conformidade com a Lei federal 

13.303/2016 (Lei das Estatais) e, no que couber, os artigos 67 e 73 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; 

11.13 O representante da CODHAB-DF deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços e do contrato; 

11.14 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Termo de Referência; 

11.15 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente 

com o documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o 

estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso; 

11.16 O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no 

artigo 140, item "l" do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB-DF, e no 

que couber a Lei federal nº 13.303/2016 e a Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

11.17 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e 

na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto no artigo 140 do 

Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB-DF, nos artigos 82 e 83 da Lei 

federal nº 13.303/2016 e, no que couber, os artigos 77 e 80 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; 

11.18 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e 

na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 82 e 83 da 

Lei Federal nº 13.303/2016 e, no que couber, os artigos 77 e 80 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; 

11.19 O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela CONTRATADA, 

do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão de obra alocada 

em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias; 

11.20 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 

em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o artigo 

109 e respectivo Parágrafo Único do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da 

CODHAB-DF, com a Lei nº 13.303/2016 e, no que couber, com o artigo 70 da Lei Federal nº 8.666, de 

1993. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CONTA VINCULADA PARA QUITAÇÃO DE 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

12.1 As provisões realizadas pelo CONTRATANTE para o pagamento dos encargos trabalhistas de que 

tratam este item, em relação à mão de obra das empresas contratadas para prestar serviços de forma 

contínua, por meio de dedicação exclusiva de mão de obra, serão destacadas do valor mensal do contrato e 

depositadas em conta vinculada em instituição bancária oficial, bloqueada para movimentação e aberta em 

nome da empresa conforme art. 18 §1º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017; 

12.2 A movimentação da conta vinculada será mediante autorização do órgão ou entidade contratante, 

exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 

12.3 O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das seguintes previsões: 

I - 13º salário; 

II - Férias e Abono de Férias; 

III - Adicional do FGTS para as rescisões sem justa causa; 

IV- Impacto sobre férias e 13º salário. 

12.4 O CONTRATANTE deverá firmar acordo de cooperação com instituição bancária oficial, que terá 

efeito subsidiário à presente instrução normativa, determinando os termos para a abertura da conta corrente 

vinculada.tor do contrato, representante da CONTRATANTE, anotará em registro próprio (Instrumento de 

procedimentos de fiscalização) todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando 

o que for necessário à regularização das ocorrências ou pagamento de multas caso necessário. 

12.5 A assinatura do contrato de prestação de serviços entre o CONTRATANTE e a empresa vencedora do 

certame será precedida dos seguintes atos: 

12.5.1 Solicitação do CONTRATANTE, mediante oficio, de abertura de conta corrente vinculada – 

bloqueada para movimentação -, no nome da empresa, conforme disposto no subitem 11.1; 

12.6 Assinatura, pela empresa a ser CONTRATADA, no ato da regularização da conta corrente vinculada, 

de termo especifico da instituição financeira oficial que permita ao contratante ter acesso aos saldos e 

extratos, e vincule a movimentação dos valores depositados à autorização da Administração. 

12.7 O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da poupança ou outro definido no acordo de 

cooperação, desde que obtenha maior rentabilidade; 

12.8 Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados no subitem 18.3., depositados 

em conta vinculada deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa. 

12.9 O montante de que trata o aviso prévio trabalhado, 23,33% da remuneração mensal, deverá ser 

integralmente depositado durante a primeira vigência do contrato. 

12.10 A empresa CONTRATADA poderá solicitar a autorização do contratante para utilizar os valores da 

conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante 

a vigência do contrato. 
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12.10.1 Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de eventuais indenizações 

trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do contrato, a empresa deverá apresentar ao 

contratante os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos 

prazos de vencimento. 

12.10.2 O CODHAB-DF expedirá, após a confirmação da ocorrência da indenização trabalhista e a 

conferencia dos cálculos, a autorização para a movimentação, encaminhada a referida autorização à 

instituição financeira oficial no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos 

documentos comprobatórios da empresa. 

12.10.3 A autorização de que trata o item anterior deverá especificar que a movimentação será exclusiva 

para a transferência bancária para a conta corrente dos trabalhadores favorecidos; 

12.11 A empresa deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de três dias, o comprovante das 

transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas; 

12.12 O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à empresa, no momento do encerramento do 

contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, após a 

comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1 Não será admitida a subcontratação do objeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1 Após a adjudicação do objeto à Empresa vencedora, não será levada em conta qualquer reclamação ou 

solicitação, seja a que título for, de alteração dos preços constantes da proposta da CONTRATADA; 

14.2 Nenhuma modificação poderá ser feita na prestação dos serviços e nas especificações sem autorização 

expressa da CODHAB-DF; 

14.3 O representante da FISCALIZAÇÃO reportar-se-á diretamente ao preposto da CONTRATADA; 

14.4 A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da 

CONTRATADA para terceiros, sejam quaisquer profissionais e/ou empresas envolvidos com os serviços; 

14.5 As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a CONTRATADA do 

cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua inteira 

responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em 

decorrência de negligência, imperícia ou imprudência no desenvolvimento dos serviços; 

14.6 Não será permitida a presença de funcionários da CONTRATADA em área da CODHAB-DF que não 

seja imediata do trabalho e, ainda, em qualquer local fora do horário de trabalho. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES 

15.1 Com fundamento no artigo 148 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da 

CODHAB-DF, qualquer pessoa física ou jurídica que praticar atos em desacordo com este Regulamento e 
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pela inexecução total ou parcial do contrato, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, mediante o 

devido processo administrativo, garantida a prévia defesa, sujeitar-se às seguintes sanções: 

15.1.1 Advertência; 

15.1.2 Multa nos seguintes casos e percentuais; 

a) em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá ser aplicada multa 

correspondente a até 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão; 

b) em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos termos do art. 43, § 1º da Lei 

Complementar federal n° 123/2006, conforme previsto no instrumento convocatório e contratual, poderá ser 

aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido para a licitação em 

questão; 

c) pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pelo instrumento convocatório, poderá ser aplicada multa correspondente a 5% (cinco por 

cento) do valor máximo estabelecido para a licitação em questão; 

d) no caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento convocatório deverá 

prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa correspondente a até 5% (cinco por cento) 

do valor total do contrato; 

e) nos demais casos de atraso, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, 

a incidência de multa nunca inferior a 5% (cinco por cento) ou superior a 10% (dez por cento) sobre o valor 

da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato; 

f) no caso de inexecução parcial, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente 

justificativa, a incidência de multa nunca inferior a 10% (dez por cento) ou superior a 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato; 

g) no caso de inexecução total, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, 

a incidência de multa nunca inferior a 20% (vinte por cento) ou superior a 30% (trinta por cento)sobre o 

valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato. 

15.1.3 Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a CODHAB-DF, por 

até 02 (dois) anos; 

15.2 As sanções previstas nos itens 27.1.1., 27.1.2. e 27.1.3 acima expostos poderão ser aplicadas 

conjuntamente, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 

10 (dez) dias úteis, conforme § 2º do artigo 148 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e 

Convênios da CODHAB-DF; 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS REAJUSTES DOS PREÇOS: 

16.1 Os valores são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses a contar da proposta de preços 

apresentada no certame licitatório. 
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 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

17.1 O Foro para dirimir eventuais conflitos acerca do presente objeto de contratação deverá ser o Foro da 

Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

  

  

Brasília-DF,        de                                     de  2019. 

  

P/ CODHAB/DF: 

  

Diretor-Presidente 

P/ CONTRATADA: 
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