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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 

 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO  

TIPO: MENOR PREÇO 

REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta por Preço Global 

INTERESSADOS: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal CODHAB/DF  

UASG: 925992 

 

PROCESSO: 00392-00009434/2018-91 

PROGRAMA DE TRABALHO: 16.451.6208.1968.3197 – Elaboração de Projetos CODHAB; 

NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 234.236,00 (Duzentos e trinta e quatro mil e duzentos e trinta e 

seis reais) 

FONTE 100 - Ordinário não vinculado 

 

OBJETO: Contratação de serviços de elaboração de cartas de risco geotécnico, de contaminação e de uso em Áreas de 

Preservação Permanente – APP, localizadas na ARIS Pôr do Sol, visando atender às necessidades da Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF.  

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 09h59min do dia 08/04/2019. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 10h00min do dia 08/04/2019. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h00min do dia 08/04/2019. 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo neste 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 do sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br (www.comprasnet.gov.br) e www.codhab.df.gov.br. 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal CODHAB, no uso de suas atribuições legais, torna 

público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, 

do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 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 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, SEI-GDF Nº 

17601303, de 25 de janeiro de 2019, publicada no DODF nº 37 de 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 

http://www.codhab.df.gov.br/
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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 objetivo deste Edital é a contratação de empresa especializada em serviços de Elaboração de Cartas de Risco 

Geotécnico, de Contaminação e de uso em Áreas de Preservação Permanente - APP. (incíso IV do art. 2º do RILC). 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas, que atuem no ramo de atividade do objeto desta licitação 

e que comprovem sua qualificação, conforme indicação deste Edital. 

2.1.1. As empresas deverão estar cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), 

nos termos do § 1º, art. 1º do Decreto no 3.722/2001 e art. 4° do Decreto Distrital no 23.546/2003, desde que atendido 

o disposto nos subitens 8.4, 8.5 e 8.6 deste Edital. 

2.1.2. As empresas que não estejam cadastradas no SICAF e/ou estiverem com seus cadastramentos vencidos 

poderão participar, desde que atendam às exigências dos subitens 8.2 e 8.7 do Edital. 

2.2. A simples participação da licitação importará em total, irrestrita e irretratável submissão aos proponentes deste 

Edital. 

2.3. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação, ou participar do contrato dela decorrente a 

empresa que se encontre nas condições explicita no art. 8º e 9º RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16; 

2.3.1. Empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concordata, insolvência, concurso 

de credores, dissolução ou liquidação; empresas declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, 

Federal, Estadual, Municipal e Distrital; empresas suspensas de licitar ou contratar com esses mesmos entes 

federativos (Parecer nº 202/2011 – PROCAD/PGDF e Parecer nº 1.506/2012- PROCAD/PGDF). 

2.3.2. Empresas constituídas em consórcio e pessoas físicas não empresariais. 

2.3.3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante, bem como do responsável pela licitação. 

2.3.4. O autor do termo de referência, do termo de referência ou do projeto executivo, sendo pessoa física ou 

jurídica. 

2.3.5. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de referência, ou pelo termo 

de referência 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. 

2.3.6. É vedada à pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar até 

o terceiro grau, de agente público, preste serviços e/ou desenvolva projetos no órgão/entidade da administração 

pública do Distrito Federal (DF) em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança, conforme art. 8º, do 

Decreto no 32.751/11 por meio: 

I. contrato de serviço terceirizado; 

II. contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens; e 

III. convênios e os instrumentos equivalentes. 

2.3.6.1. Pelo termo “familiar” entende-se o cônjuge, companheiro (a), ou parente em linha reta ou colateral, por 

consanguíneo ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive, estendendo-se, ainda, a vedação às relações 

homoafetivas (Decreto n°32.751/11, art. 3°, § 3°). 

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

2.3.7. As pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem de recursos materiais, tecnológicos ou humanos 

em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum, não poderão 

participar do certame para o (s) mesmo (s) Lote (s). 

2.3.8. É vedada a participação de empresas ou sociedades que sejam de propriedade ou administradas por 

estrangeiros, nos termos do art. 11 da Lei nº. 7.102/1983. “A propriedade e a administração das empresas 

especializadas que vierem a se constituir são vedadas a estrangeiros” (PARECER no 488/2015-PRCON/DF). 

2.4. Nos termos do art. 8º e 9º do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB/DF-

RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16, estão impedidos de participar: 

2.4.1. Suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista; 

2.4.1.1. 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 conforme 

art. 153 RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16; 

2.4.2. Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

2.4.3. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

http://www.codhab.df.gov.br/
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2.4.3.1. 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; 

2.4.3.2. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada 

inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

2.4.3.3. Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, 

de empresa declarada inidônea. 

2.5. Aplica-se a vedação: 

2.5.1. À contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em 

procedimentos licitatórios, na condição de licitante; 

2.5.2. 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. 

2.5.3. Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo 

com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista promotora da licitação ou contratante há menos 

de 6 (seis) meses. 

 

 

3. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

3.1. As empresas que desejarem participar do Pregão deverão enviar a proposta eletronicamente, até o dia e horário e 

no endereço WEB 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 serem preenchidos, observadas 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 123/2006, 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, 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 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º, 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 

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 (MPOG). 

4.2. As licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao sistema para 

participarem do certame. 

4.3. O credenciamento da licitante, bem como sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no SICAF. 

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu 

representante legal e na presunção de sua capacidade técnica pra realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico. 

4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI/MPOG), 

provedor do sistema, ou à Subsecretaria de Compras Governamentais (SCG), 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 particular e/ou público de procuração com firma 

reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame em nome 

do proponente. 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 

http://www.codhab.df.gov.br/
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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 licitatório, 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 Diário Oficial da União (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 123/2006 e  Lei Distrital nº 4.611/11 

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. 

4.8.1. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o (s) mesmo (s) 

lote (s). 

4.9 As empresas submetidas a processos de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, uma vez homologado o plano 

de recuperação (o 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. 

5. ORÇAMENTO ESTIMADO E COMPOSIÇÃO DO PREÇO MÉDIO 

 

O valor global do contrato será de R$ 234.236,00 (duzentos e trinta e quatro mil e duzentos e trinta e seis reais). 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO EMPRESA 1 EMPRESA 2  Preço Médio 

     

TOTAL R$248.472,70 R$ 220.000,00  R$ 234.236,00 

 

PROGRAMA DE TRABALHO: 16.451.6208.1968.3197 – Elaboração de Projetos CODHAB; 

NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  

FONTE 100 - Ordinário não vinculado 

 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 

assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta lances. 

6.2. 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 ou de sua desconexão. 

6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante. 

6.4. Os licitantes deverão inserir proposta, em língua portuguesa, com MENOR PREÇO GLOBAL, em moeda 

nacional do Brasil para cada item cotado, 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, será 

encerrada, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

6.5. Após o encerramento da etapa de lances e negociação, o licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar no 

prazo máximo de 2 (duas) horas, contados a partir da solicitação do Pregoeiro, via sistema, no campo “anexo de 

http://www.codhab.df.gov.br/
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proposta”, ou por endereço eletrônico: licitacoes@codhab.df.gov.br, em caso de indisponibilidade do rimeiro, a proposta 

de preços, juntamente com a documentação prevista para sua aceitação. 

6.5.1. 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”. 

a)  Proposta elaborada de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no termo de referência - 

Anexo I deste Edital, devendo constar a relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados na execução 

dos serviços, indicando-se o quantitativo e sua especificação (Parecer nº 488/2015-PRCON/PGDF); 

b) Composição de todos os valores unitários e totais da proposta: unitário mensal do posto; valor anual do posto; 

valor total mensal por tipo de posto; valor total anual por tipo de posto; valor total mensal o objeto e valor total 

anual do lote, conforme planilhas de custos e formação de preços constantes do termo de referência - Anexo I 

deste Edital, bem como o valor global da proposta, devendo no preço ofertado já estar inclusos todos os custos 

necessários ao fornecimento dos serviços na forma solicitada nos anexos deste Edital, incluindo os custos que 

compõem a planilha de formação de preço que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, nada 

mais sendo lícito p Leitear a esse título. O (s) valor (es) deve (m) ser expresso (s) em algarismos e por extenso 

em moeda nacional; 

b.1) As Planilhas de Custos e Formação de Preços deverão apresentar todas as rubricas contidas nas planilhas 

de cada um dos serviços, ou seja, em estreita conformidade com o modelo constante do Anexo I do termo de 

referência, não sendo permitida supressão ou inclusão injustificada de rubricas. 

b.2) Os percentuais e ou valores monetários das rubricas, submódulos e módulos da Planilha de Custos e 

Formação de Preços são considerados TETOS MÁXIMOS a serem observados pelas empresas proponentes 

na elaboração de suas propostas comerciais. 

b.3) Os percentuais e ou valores monetários das rubricas integrantes dos submódulos e módulos da Planilha 

de Custos e Formação de Preços poderão variar para BAIXO dos TETOS MÁXIMOS estabelecidos pela 

Administração, desde que haja previsão legal para tais variações. As referidas variações poderão ocorrer em 

decorrência da estratégia comercial adotada pela empresa competidora, bem como as características da 

composição de sua força de trabalho. 

b.4) Com referência ao Item c.3, acima referenciado, a Administração se reserva no direito de exigir que a 

empresa competidora honre com todos os percentuais e ou valores monetários, que variem para baixo do 

TETO Máximo, ofertados durante o processo competitivo, na fase de execução contratual. 

c) Para efeito de conferência e padronização do procedimento, deverão ser considerados nos cálculos de todos 

os itens que compõem as planilhas de custos e formação de preços, em especial ao Anexo I (MODELO DA 

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO) do termo de referência (Anexo I do edital), os seguintes 

critérios de arredondamento: 

c.1) Os percentuais utilizados deverão considerar apenas as primeiras 4 (quatro) casas decimais; 

c.2) Os valores monetários relativos aos centavos deverão considerar apenas as primeiras 2 (duas) casas 

decimais; 

d) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data abertura da 

sessão pública; 

e) Prazo de execução dos serviços, conforme descrito no termo de referência - Anexo I deste Edital, após o 

recebimento da autorização de início dos serviços; 

f) As empresas interessadas poderão fazer um reconhecimento no local antes da apresentação das propostas, a 

fim de tomar conhecimento da situação atual das instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das 

dificuldades que poderão surgir no decorrer da execução, bem como cientificarem-se de todos os detalhes 

necessários à perfeita execução dos serviços, em consonância com o entendimento dos Tribunais de Contas 

(Acórdão nº 1.599/2010 - TCU e nºs Decisões 1.443/2011, 3.119/2011 e 4.117/2011 do TCDF): 

g) Declaração expressa, nos seguintes termos: “Os preços oferecidos englobam a prestação de serviços, 

disponibilização de equipamentos, mão-de-obra, salários e todos os encargos trabalhistas, manutenção, 

armazenamento, bem como todos os tributos e encargos, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou 

venham a incidir sobre o objeto desta licitação”; 

h) Declaração expressa, de ciência que no caso de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte, o valor a ser 

adjudicado leva automaticamente ao desenquadramento da empresa do Simples Nacional. Comprovando desta 

forma, que o valor proposto na licitação é suficiente para suportar o novo regime tributário a ser escolhido (Lucro 
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Real ou Presumido) arcando assim com os custos inerentes à alteração do regime, obrigando-se ao observar os 

direitos trabalhistas e previdenciários dos terceirizados. (Se for o caso) (Decisão nº 5277/2016-TCDF). 

6.6. Caso os prazos de que tratam o item 6.5.1 alínea “e” e “d”, não estejam expressamente indicados na proposta, os 

mesmos serão considerados como se nela estivesse para efeito de julgamento. 

6.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e 

especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, 

ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros materiais/formais. 

6.8. Para efeito de aceitabilidade da proposta, fica estabelecido que serão considerados os valores estimados que a 

Administração se propõe a pagar, conforme valores constantes da Planilha de Custo e Formação de Preços (PCFP) – 

Anexo I ao XIII do termo de referência – Anexo I deste Edital. Serão considerados como valores máximos o valor 

unitário mensal do posto e o valor total anual do posto. O desrespeito a essa regra levará o item/objeto a ser considerado 

fracassado, caso não se obtenha êxito com a negociação a ser solicitada, seguindo a ordem de classificação. 

6.9. Caso 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 do Edital. 

6.10. Havendo discordância entre os preços unitário e total, prevalecerá o primeiro, e entre os valores expressos em 

algarismos e por extenso, será considerado estes últimos, devendo o Pregoeiro proceder às correções necessárias. 

6.11. A proponente que utilizar na proposta apresentada composição dos tributos divergentes de sua opção tributária, 

elementos divergentes das disposições constantes do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, utilizar 

percentuais divergentes dos legalmente estabelecidos para encargos sociais e superiores aos limites estabelecidos nas 

planilhas contidas nos anexos deste Edital, utilizar cálculo para apuração do BDI desrespeitando os limites máximos 

estabelecidos neste edital e divergente da fórmula contida do Anexo deste Edital terá sua proposta desclassificada (Se 

for o caso). 

6.11.1. A composição do BDI, na Planilha de Custos, Formação de Preços (PCFP) e Resumo Geral para Contratação, 

deverá seguir fórmula constante do termo de referência Anexo I deste Edital, sob pena de desclassificação da proposta 

(Se for o caso). 

6.12. As entidades preferenciais, Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), poderão participar do 

certame, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, art. 18 § 5-C, entretanto, a optante pelo Simples Nacional, que, 

porventura venha a ser CONTRATADA, não poderá se beneficiar da condição de optante e estará sujeita à retenção na 

fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória 

do Simples Nacional, a alteração do regime de tributação não poderá ser fundamento de eventual reequilíbrio 

econômico-financeiro, consoante art. 40 da  Lei Distrital n.º 4.611/2011. Neste caso, considerando que o valor a ser 

adjudicado leva automaticamente ao desenquadramento da empresa do Regime do Simples Nacional, esta deverá 

comprovar que o valor proposto na licitação é suficiente para suportar o novo regime tributário a ser escolhido (Lucro 

Real ou Presumido), de forma a arcar com os custos inerentes à alteração desse regime tributário, bem como observar 

adequadamente o respeito aos direitos trabalhistas e previdenciários dos terceirizados, nos termos do Item III da Decisão 

nº 5277/2016 – TCDF. 

6.13. Nos termos da Decisão nº 5.277/2016 – TCDF, bem como da Decisão nº 544/2010 – TCDF, as parcelas referentes 

à Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) e ao Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica (IRPJ) devem estar 

contempladas na rubrica Lucro Bruto. 

6.14. Nos casos das empresas adeptas ao Lucro Presumido, tendo em vista que nesse regime as bases de cálculo de 

incidência do IRPJ e da CSLL são fixadas em Lei (Receita Bruta/Faturamento), essas deverão assegurar que o valor 

atribuído ao Lucro Bruto seja suficiente para arcar, no mínimo, com as despesas desses tributos, nos termos do Item III 

da Decisão nº 5.277/2016 – TCDF. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO E DO JULGAMENTO E DA ADJUDCAÇÃO 

7.1. 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. 

7.2. 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.  

7.3. No julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, não sendo aceito valor acima 

do estimado divulgado no Anexo I deste Edital e desde que atendidas às condições estabelecidas no instrumento 

convocatório. 

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

7.5. O Pregoeiro poderá, caso necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos internos e externos, bem 

como aos órgãos requisitantes dos serviços objeto deste Pregão, a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento 

da documentação e das especificações do serviço contida na proposta, definindo nova data para continuidade da sessão 

licitatória. 

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

Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo. 

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

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

entendidos: 

7.9. preços excessivos, quando os mesmos apresentarem valores superiores ao preço estimado constante deste Ato 

Convocatório/Anexo; 

7.10. preços unitários ou totais inexequíveis, quando forem 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. 

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

7.12. A partir do horário previsto no sistema e informado no Edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, 

com a divulgação das propostas de preços recebidas. 

7.13. 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. 

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

sessão de lances e as seguintes condições: 

7.15. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema, nos termos 

do art. 48 do RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16, em conformidade ao art. 24, § 3º, do Decreto no 

5.450/2005. 

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

7.17. Poderão ser enviados lances superiores ao menor lance registrado para a primeira colocação com a finalidade de 

se disputar as colocações subsequentes. 

7.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado vedado à identificação do detentor do lance. 

7.19. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. 

7.20. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 

tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, que depois de finalizado será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

7.21. 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. 

7.22. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º do artigo 44 da Lei Complementar no 

123/2006 será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

7.22.1. O disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

7.22.2. No caso do pregão, após o encerramento dos  lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 

classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item e/ou lote em 

situação de empate, sob pena de preclusão do direito. 

7.22.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas 

de pequeno porte. 

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

7.23. Por força do que dispõe o artigo 44 da Lei Complementar n 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno 

porte, terão tratamento diferenciado e favorecido, obedecendo ao rol do parágrafo único do art. 2º da Lei Distrital nº 

4.611/2011, alterado pela Lei nº 4.692/ 2011, em consonância com o disposto na legislação federal, para os fins desta  

Lei. Consideram-se entidades preferenciais: microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores 

individuais. Não poderá se beneficiar do tratamento favorecido e diferenciado previsto nesta Lei, para nenhum efeito 

legal, a pessoa jurídica: 

I. de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
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II. que seja filial, sucursal, agência ou representante no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; 

III. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que 

receba tratamento favorecido e diferenciado nos termos desta  Lei, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite 

de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

IV. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por 

esta  Lei, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

V. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a 

receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

VI. constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo; 

VII. que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

VIII. que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, 

de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de 

títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização 

ou de previdência complementar; 

IX. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha 

ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; e 

X. constituída sob a forma de sociedade por ações. 

7.23.1. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, o benefício será aferido de acordo com 

o preço obtido antes da negociação. 

7.23.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

7.23.3. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput 

do artigo 45 da Lei Complementar no 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 

na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício 

do mesmo direito; 

7.23.4. 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. 

7.23.5. A licitante, participante na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que venha a ser 

contratada para a prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra não poderá beneficiar-se da condição de 

optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no parágrafo 5º- C do art. 18 da Lei Complementar no 

123/2006 (Incluída pela Instrução Normativa no 6, de 23 de dezembro de 2013). 

7.23.6. As entidades preferenciais (micro e pequenas empresas) poderão participar do certame devido ao permissivo 

legal (LC nº 123/06 Art. 18 § 5-C) entretanto a alteração do regime de tributação não poderá ser fundamento de 

eventual reequilíbrio econômico financeiro consoante Art. 40 da  Lei Distrital nº 4.611/2011. 

7.24. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da Lei Complementar no 123/2006, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

7.25. 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. 

7.25.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo de 120 (cento e vinte) minutos, prazo 

este que poderá ser prorrogado por conveniência e oportunidade Administrativa, contado da solicitação do Pregoeiro, 

por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema COMPRASNET, em arquivo ou pelo e-mail 

licitacoes@codhab.df.gov.br, a proposta de preços adequada ao último lance ou valor negociado e demais 

documentos e comprovações solicitados em anexo. 

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

para a contratação. 

7.27. 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. 

7.27.1. A adjudicação será realizada pelo 7. 

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

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

7.29. 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. 
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7.30. 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, através de mensagem 

eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão. 

7.31. 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. 

7.32. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata 

e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

proposta será desclassificada. 

7.34. A licitante vencedora deverá protocolizar no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da declaração 

dos vencedores no sistema, sua proposta devidamente adequada ao preço negociado, bem como a documentação de 

habilitação enviada por e-mail e/ou inserida no sistema, nos termos estabelecidos neste Edital. 

 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. 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 2 (duas) hora, contados a partir da solicitação.  

8.2. Excepcionalmente 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”. 

8.3. Nesse caso, será convocada a próxima licitante, na ordem de classificação, para envio da documentação, no prazo 

estipulado no item 8.1, posteriormente, tais documentos deverão ser enviados, no prazo máximo de  03 (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 – 6 º andar – CEP 70.036-918 – Brasília/DF. 

8.4. 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 8.6 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 art. 36, 

37 e 38, do RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16, 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 12 do termo de referência, Anexo I do presente 

Edital. 

8.4.1. 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; 

II. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

III. 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; 

IV. Certidão Negativa de falência, concordata, ( 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. 

V. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, conforme determina 

a Lei 12.440, de 07 de Julho de 2011. 

VI. Declarar, sob as penas da Lei, da superveniência de fato impeditivo da habilitação (exigida somente se 

houver fato impeditivo). 

8.4.2. Declarações enviadas por meio do sistema Comprasnet: 
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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. 145 do RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16 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; 

8.5. As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices contidos no cadastro 

do SICAF, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado para 

o(s) item(ns) cotado(s) constante do Anexo I, que deverá recair sobre o montante dos itens que pretenda concorrer. 

a) A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e Demonstrações 

Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo 

Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme regulado pelo subitem 8.6 deste edital. 

8.6. 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.  

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

documentos: 

I. Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente 

atualizado, nos termos da  Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990; 

II. Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado 

o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 

III. Certidão Negativa de falência, concordata, (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); 

V. 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. 

VI. 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; 

VII. Prova de regularidade para com a Fazenda Pública da sede do licitante; 

VIII. 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; 

IX. 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; 

X. 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 = ----------------------------------------------------------------------------- 

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


 
MINUTA EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                                                             PREGÃO ELETRÔNICO No 01/2019 – CODHAB/DF 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – Brasília / DF – CEP: 70.306-918 
CPL: (61) 3214-1830 

www.codhab.df.gov.br 

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) 

XI. Apresentar registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  

XII. Apresentar prova de inscrição Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;  

XIII. 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. 

8.7. 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.  

8.8. 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. 

8.9. 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. 

8.10. 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.  

8.11. 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). 

8.12. Em todas as hipóteses referidas nos 8.6.1 deste Edital, não serão aceitos protocolos, tampouco documentos com 

prazo de validade vencido.  

8.13. 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 8.6.1, deste Edital. 

8.14. A empresa que não incluir a documentação de habilitação em campo próprio disponibilizado pelo sistema ou 

encaminhar para o endereço eletrônico:  

8.15. 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, RILC/CODHAB em 

consonância a Lei 13.303/16/CODHAB. 

 

9. DAS PENALIDADES 

9.1. Das Espécies 

9.1.1.  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 art. 148 RILC/CODHAB  e 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, em consonância com a  Lei nº 13.303/2016 e no que couber a Lei 8.666/93 

e demais alterações posteriores. 

I. Advertência; 

II. Multa; e 

III. Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Companhia de 
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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. 

9.1.2. As sanções previstas nos incisos I e III do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 

II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis (§ 2º, art. 148 da 

RILC/CODHAB). 

9.2. Da Advertência 

9.2.1. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir qualquer 

obrigação, e será expedido: 

I. Pela CODHAB, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório. 

II. Pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de 

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

9.3. Da Multa 

9.3.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão 

contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 

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

calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros 

e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 

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

calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em 

caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo 

ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 

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

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

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

o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do 

material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte 

inadimplente; e 

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

cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

9.3.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 148, § 1º, RILC/CODHAB 

em consonância a Lei 13.303/16 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a 

oportunidade de defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos 

do § 2o do art. 148 RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16, 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. 

9.3.3. 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. 

9.3.4. 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. 

9.3.5. 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. 

9.3.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta 

cometida, consoante o previsto no Parágrafo único do art. 2º do Decreto no 26.851/2006 e observado o princípio da 

proporcionalidade. 

9.3.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou 
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rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) 

dias, que será penalizado na forma do inciso II do caput do art. 4º do Decreto no 26.851/2006. 

9.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput do art. 4º do Decreto no 26.851/2006, não se aplica nas 

hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades. 

9.4. Da Suspensão 

9.4.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e de contratar 

com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro 

cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto no 

25.966/2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), de acordo com os prazos a seguir 

com o disposto no art. 151 RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16; 

I. Conforme a extensão do dano ocorrido ou passível de ocorrência, a suspensão poderá ser branda (de 01 a 06 

meses), média (de 07 a 12 meses), ou grave (de 13 a 24 meses). 

II. O prazo da sanção a que se refere o inciso I terá início a partir da sua publicação no Diário Oficial do Distrito 

Federal. 

III. A sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar importa, durante 

sua vigência, na suspensão de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscrição cadastral; 

IV. Se a sanção de que trata o caput deste artigo for aplicada no curso da vigência de um contrato, a 

CODHAB/DF poderá, a seu critério, rescindi-lo mediante comunicação escrita previamente enviada ao 

contratado, ou mantê-lo vigente. 

V. A reincidência de prática punível com suspensão, ocorrida num período de até 02 (dois) anos a contar do 

término da primeira imputação, implicará no agravamento da sanção a ser aplicada. 

9.5. Das Demais Penalidades 

9.5.1. 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 Subsecretaria de Compras Governamentais (SCG), 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; 

II. Aplicam-se a este subitem as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º do Decreto no 26.851/2006. 

9.5.2. As sanções previstas nos arts. 5º e 6º do Decreto no 26.851/2006 poderão também ser aplicadas às empresas 

ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelo RILC/CODHAB em consonância a Lei 

13.303/16/CODHAB: 

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. 

9.6. Do Direito de Defesa 

9.6.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária 

ou de multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação conforme previsto no art. 

154 RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16. 

9.6.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 

reconsiderar sua decisão, no prazo de 10 (dez) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 

informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do 

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

9.6.3. 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; 

9.6.4. 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 (DODF), 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. 

9.6.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente 
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para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sítio www.comprasnet.gov.br e 

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

de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal - e-Compras, e aos demais sistemas eletrônicos de 

contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal. 

9.6.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com 

fundamento nos arts. 150 §2º, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 127, 

RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16. 

9.7. Do Assentamento em Registros 

9.7.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 

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

9.8. Da Sujeição a Perdas e Danos 

9.8.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas alterações, 

previstas neste Edital, bem como, RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16/CODHAB, 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. 

9.9. Disposições Complementares 

9.9.1. As sanções previstas nos arts. 3º 4º e 5º do Decreto no 26.851/2006 serão aplicadas pelo ordenador de 

despesas do órgão contratante. 

9.9.2. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

 

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

ADMINISTRATIVOS 

10.1. Para impugnar presente Pregão qualquer licitante poderá fazê-lo até 2 (dois) dias úteis que anteceder a abertura 

da sessão publica, no endereço eletrônico licitacoes@codhab.df.gov.br, no horário de 08h00 às 18h. 

10.1.1. 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. 

10.1.2. 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. 

10.1.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser envidados ao pregoeiro, até três 

dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico pelo endereço 

eletrônico licitacoes@codhab.df.gov.br, no horário de 08h00 às 18h00.  

10.1.4. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por meio dos sítios eletrônicos 

www.comprasgovernamentais.gov.br e www.codhab.df.gov.br no link correspondente a este edital, ficando todos os 

Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro. 

10.2. 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. 

10.2.1. 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. 

10.2.2. A manifestação motivada da intenção de recorrer será realizada exclusivamente no âmbito do sistema 

eletrônico, em campos próprios. 

10.2.3. O interessado deverá, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, apresentar as razões do  

recurso, pelo sistema eletrônico. 

10.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10.4. 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 70.306-918 – Brasília/DF. 

10.5. 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). 

10.6. 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. 

10.7. Manifestada a intenção de interpor recurso, ficarão os demais licitantes intimados para, querendo, apresentarem 
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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. 

10.8. 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. 

10.9. 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.  

10.10. Não serão conhecidos os recursos apresentados intempestivamente. 

 

11. DA CONTRATAÇÃO 

11.1. A interessada será convocada para assinar o respectivo instrumento, dentro do prazo e condições estabelecidos, 

no art. 108 do RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16, sob pena de recair o direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16.  

11.2. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, ou deixar de entregar 

a documentação exigida neste Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 

direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração, e será descredenciado no SICAF, 

pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

11.3. O prazo para assinatura contrato será de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da intimação do adjudicatário, 

podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

11.3.1. A recusa em assinar o contrato, sem motivo justificado, devidamente aceito pela Administração, implica as 

sanções cabíveis à espécie.  

11.4. O instrumento contratual poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no Art. 108, 119, inciso 

II §2º do art. 134 do RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16. 

11.5. 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. 

11.6. O contrato deste terá vigência 03 (três) meses, a contar da sua assinatura, admitindo-se a sua prorrogação nos 

termos do art. 117 do RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16, sendo as expensas para publicação do extrato 

no DODF a cargo do Contratante; 

11.7. A Administração convocará a empresa vencedora a assinar o Instrumento Contratual, dentro do prazo e condições 

estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Decreto n° 26.851/2006, 

no Decreto n° 26.993/2006, no decreto n° 27.069, e no art. 108 RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16. 

11.8. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da intimação nesse sentido. 

11.8.1. Por ocasião da celebração do contrato, será exigido da licitante vencedora a prestação de uma das seguintes 

garantias: 

I. caução em dinheiro,  

II. seguro-garantia;  

III. fiança bancária. 

11.8.2 A garantia a que se refere o caput não excederá a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e terá seu 

valor atualizado nas mesmas condições nele estabelecidas, ressalvado o previsto no § 3º do art. 116 

artigo RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16.  

11.8.3  Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e riscos 

financeiros elevados, o limite de garantia previsto no § 2º do art. 116 artigo RILC/CODHAB em consonância a 

Lei 13.303/16, poderá ser elevado para até 10% (dez por cento) do valor do contrato.  

11.8.4 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. 

11.8.5  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, 

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


 
MINUTA EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                                                             PREGÃO ELETRÔNICO No 01/2019 – CODHAB/DF 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – Brasília / DF – CEP: 70.306-918 
CPL: (61) 3214-1830 

www.codhab.df.gov.br 

a garantia deverá ser reconstituída; 

c) ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas ou judiciais. 

11.8.6 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. 

11.8.7 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 art. 115, RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16, 

combinado com os demais diplomas legais no que couber. 

11.8.8 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.  

11.8.9 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento, sujeitando 

o infrator às penalidades disposta no art. 150 RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16. 

11.9 O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos, do inciso VI do art. 105 

RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas 

pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 

11.10 A inexecução parcial ou total do contrato, de acordo com RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16, e no 

que couber art. 145, ensejará a sua rescisão e a penalização da empresa nos termos deste Edital. 

11.11 O critério para repactuação, quando couber, deverá demonstrar a variação analítica dos componentes dos custos 

do contrato, devidamente justificada, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, que reflitam a variação dos 

insumos utilizados, desde a data prevista para apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela. 

11.12 Será designado um executor para o contrato, ao qual serão incumbidas as atribuições contidas nas Normas de 

Execução Orçamentária e Financeiras vigentes (Decreto n.º 32.598/2010). 

11.13 É expressamente proibido o uso de 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. 

 

12 VIGÊNCIA DO CONTRATO 

12.1 O prazo de elaboração dos produtos será de 270 (duzentos e setenta)  dias corridos , contados a partir da emissão 

da ordem de serviço por esta Companhia. 

12.2 O prazo de vigência do contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos contados a partir da data de sua 

assinatura. 

12.3 Não estão incluídos no prazo de execução dos serviços: os prazos de avaliação pela equipe técnica de 

acompanhamento, os prazos para eventuais correções e os prazos para reavaliação, bem como os prazos de análises e 

apreciação por órgãos externos. 

12.4 O prazo de execução dos serviços poderá ser modificado mediante aprovação do Diretor de Regularização desta 

Companhia, desde que não implique na alteração de vigência contratual. (incíso V do art. 115º do RILC). 

 

13 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

13.8     Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

13.9     Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas 

pela Administração; 

13.10     Todos os parâmetros e elementos que subsidiarão os serviços deverão, obrigatoriamente, ser conferidos pela 

Contratada; 

13.11     Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários para que sejam executados os serviços; 

13.12     Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão atender aos padrões de mercado e deverão 

satisfazer as especificações e recomendações constantes no Termo de Referência; 

13.13     Fica reservado à Contratante o direito de rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas 

especificações constantes no Termo de Referência; 

13.14     A Contratada não deverá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio consentimento por escrito da 

Contratante. 
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13.15     Prestar todos os esclarecimentos necessários que forem solicitados pela Contratante, obrigando-se a atender 

de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos serviços prestados; 

13.16     Comunicar imediatamente à Contratante qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a 

vigência do contrato, para adoção das medidas cabíveis; 

13.17     A Contratada deverá respeitar, em todos os seus termos, os projetos enviados/entregues pela Contratante; 

13.18     Qualquer irregularidade que comprometa ou inviabilize a realização dos serviços deverá ser informada 

imediatamente à Contratante. 

13.19     É obrigação de a Contratada entregar diretamente as pranchas ao setor solicitante, nos termos e prazos 

descritos nesse Termo. 

13.20     Dimensionar corretamente toda infraestrutura necessária à execução dos serviços de forma a cumprir 

integramente os procedimentos, qualidade e prazos exigidos. 

13.21     Comunicar, em tempo hábil, qualquer fato que venha a dificultar o bom andamento dos serviços, prestando 

esclarecimentos imediatos sobre problemas relacionados com o objeto deste Contrato. 

13.22     A Contratada está proibida de prestar a terceiros quaisquer informações sobre a natureza, data, prazo ou 

andamento dos serviços objetos deste instrumento, bem com divulgá-los total ou parcialmente e por qualquer meio, 

sem expressa autoridade competente. 

13.23     Designar, por escrito, após a assinatura do contrato e antes do início da prestação dos serviços, preposto(s) 

que tenha(m) poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução dos serviços. Essas ocorrências 

deverão ser esclarecidas/sanadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Este preposto deverá realizar periodicamente, 

em conjunto com a Contratante, o acompanhamento técnico das atividades, visando à qualidade da prestação dos 

serviços. 

13.24     Disponibilizar empregados em quantidade necessária que irão prestar serviços, devidamente registrados em 

suas carteiras de trabalho. 

13.25     Manter seu pessoal identificado mediante crachás com fotografia recente. 

13.26     Além de fornecer os equipamentos de proteção e segurança necessários e adequados à execução de cada 

atividade, a Contratada deverá orientar e fiscalizar sua efetiva e correta utilização, cabendo-lhe integral e 

responsabilidade por danos ou acidentes advindos de negligência no cumprimento dessa obrigação. 

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

acidentados ou com mal súbito. 

13.28     Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal e as normas internas de 

segurança e medicina do trabalho. 

13.29     Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de pagamentos de benefícios e encargos. 

13.30     Comunicar à Contratante imediatamente a substituição de qualquer membro da equipe durante a execução 

dos serviços, se for o caso. 

13.31     Assumir de forma integral e ilimitada a vinculação trabalhista exclusiva dos empregados, no desempenho 

dos serviços objeto deste Contrato, autorizando, desde já, a retenção dos valores correspondentes aos créditos 

existentes deste Contrato e de outros porventura existentes entre as partes e, inclusive, da garantia contratual. 

13.32     Assumir o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições e emolumentos 

federais, estaduais e municipais, seguro de acidente do trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre os serviços 

objeto do Contrato, apresentando os comprovantes, quando solicitados pela Contratante. 

13.33     Assumir todas as responsabilidades legais, danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, seja 

por atos próprios da Contratada, seja por atos de seus operários ou prepostos, sem que isso venha a reduzir o direito 

da Contratante de exercer a mais ampla e completa fiscalização dos trabalhos contratados, por meio do responsável 

designado para este fim. 

13.34     Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros decorrentes de culpa ou 

dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização da Contratante em seu 

acompanhamento. 

13.35     Dispor de todos os recursos materiais e humanos para total realização dos serviços, em conformidade com 

o Contrato, não havendo nenhuma outra responsabilidade da Contratante quanto aos custos relativos ao deslocamento 

dos empregados da Contratada para a execução de serviços objeto do presente Termo de Referência. 

13.36     A contratada terá a obrigatoriedade de manter durante toda a vigência contratual as condições de habilitação 

e qualificação da fase de licitação, inclusive de sua equipe técnica, nos termos da legislação de regência. 

 

14 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.8.8     Emitir Nota de Empenho em favor da contratada; 
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14.8.9     Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada; 

14.8.10     Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir seus compromissos, dentro das 

normas e condições estabelecidas neste Termo; 

14.8.11     Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados à contratada mediante apresentação da Nota Fiscal 

devidamente atestada pelo executor e das certidões de regularidade fiscal (GDF, UNIÃO, FGTS, INSS e TST); 

14.8.12     Acompanhar e fiscalizar a entrega do(s) objeto(s); 

14.8.13     Rejeitar no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo 

fornecedor; 

14.8.14     Será de inteira responsabilidade do Contratante o conteúdo do arquivo digital a ser enviado/entregue à 

Contratada. 

 

15. DO PAGAMENTO 

15.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados: 

I. Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o 

disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 

II. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa 

Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 

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

IV. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, conforme determina a 

Lei 12.440, de 07 de Julho de 2011.  

V. Certidão de Negativa, referente a Débitos junto a União; 

15.2. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados. 

15.3. 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;  

15.4. 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. 

15.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este 

ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados, 

devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no Decreto Distrital nº 32.598/2010; 

15.6. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS, poderá ser 

concedido um prazo para que a Contratada regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou a incapacidade 

de corrigir a situação. 

15.7. Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou nos casos em que identificada má-fé ou 

incapacidade de corrigir a situação, o pagamento dos valores em débito será realizado em juízo, sem prejuízo das sanções 

cabíveis. 

15.8. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

15.9. Não produziu os resultados acordados; 

15.10. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; 

15.11. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com 

qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

15.12. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados 

pela Contratada. 

15.13. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária. 

15.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

15.15. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as atividades de prestação de 

serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o 

pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

http://www.codhab.df.gov.br/
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15.16.  É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato). 

15.17. O pagamento será feito, de acordo com as normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito 

Federal, mediante a apresentação de nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente 

atestada pelo Executor do Contrato. 

15.18. O pagamento à empresa com sede ou domicílio no Distrito Federal, de valor igual ou superior a R$5.000,00 

(CINCO MIL REAIS), será efetuado exclusivamente em conta corrente junto ao Banco de Brasília S/A – BRB, 

conforme Deccreto 32.767 de17 de fevereiro de 2011. 

15.19. Este item será aplicado concumitantimente com o item 18 do Anexo I termo de referência deste Edital. 

 

16. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

16.1. Estes ensaios serão realizados no Setor Habitacional  Por do Sol, localizado em Ceilândia RA IX visando atender 

às necessidades da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF . 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. 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. 

17.2. 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; 

17.3. 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; 

17.4. 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.   

17.5. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório desclassificar a proposta da licitante 

que for declarada inidônea na área da Administração Pública. 

17.6. 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.  

17.7. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessária, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial conforme disposto no art. 123 do RILC/CODHAB em 

consonância a Lei 13.303/16. 

17.8. 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. 

17.9. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste Pregão; 

17.10. O resultado de julgamento do certame será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. 

17.11. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília – DF, com exclusão de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

17.12. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 

telefone 0800-6449060. 

17.13. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço mencionado 

no preâmbulo, ou pelo telefone (61) 3214-1830. 

17.14. Em caso de divergência entre o termo de referência e o Edital de Licitação, prevalece o Edital. 

 

18. DOS ANEXOS 

18.1. Integram a este Edital os seguintes anexos: 

  São anexos ao presente Termo de Referência: 

18.1.1. Anexo I: Acordo de Nível de Serviços 

18.1.2. Anexo II: Mapa de Riscos 

São anexos do presente Edital: 

18.1.3. Anexo I – Termo de Referência; 

18.1.4. Anexo II – Modelo da Declaração de Empregador Pessoa Jurídica do Edital; 

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

http://www.codhab.df.gov.br/
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18.1.6. Anexo IV – Modelo da Declaração de Microempresas e Empresas Pequeno Porte do Edital;  

18.1.7. Anexo V – Modelo de Proposta de Preços do Edital; 

18.1.8. Anexo VI - Modelo da Minuta Padrão de Contrato; 

 

Brasília, março de 2019. 

________________________________ 

Claytlon Ferreira Aragão 

Pregoeiro

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

 

00392-00009434/2018-91 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1 O objeto deste Termo de Referência é a contratação de empresa especializada em serviços de Elaboração de 

Cartas de Risco Geotécnico, de Contaminação e de uso em Áreas de Preservação Permanente - APP . (incíso IV 

do art. 2º do RILC). 

2. DO OBJETIVO 

2.1 Realização de estudos geotécnicos na ARIS Pôr do Sol, RA IX, para identificação e mapeamento em sistema 

SIG das áreas risco geotécnico, áreas contaminadas em gleissolo e Áreas de Preservação Permanentes, bem 

como a avaliação das possibilidades de fixação e/ou desocupação dos usos do solo existentes no local, frente as 

condições técnicas e a base legal, ambiental e urbanística em vigor. 

O resultado a ser alcançado com o Produto Final será o mapeamento de áreas a serem fixadas e desocupadas 

com suas devidas fundamentações legais e condicionalidades técnicas. (incíso VI do art. 11º do RILC)  

Objetivos Específicos 

 Elaboração de mapeamento de áreas de risco geotécnico (movimentos de massa); contaminação em 

gleissolo e degradação de APPs frente aos usos do solo existentes. 

 Criação e implantação de um banco de dados georreferenciado em ambiente SIG com dados sobre o 

meio físico-biótico e uso do solo e suas interações. 

 Elaboração de laudo técnico/ legal sobre os riscos sociais e ambientais da ocupação de áreas de risco, 

contaminadas e de fragilidade ambiental com as devidas medidas de controle e/ou desocupação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LOCALIZAÇÃO, DESCRIÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DA ÁREA. 

http://www.codhab.df.gov.br/
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                 Figura 1 – Mapa de Localização - ARIS PÔR DO SOL - Aerolevantamento 2015 

  

3.1 A área de ocupação irregular denominada Pôr do Sol ocupa uma área de aproximadamente 115,9396 hectares 

(poligonal do projeto atual) e encontra-se em estágio avançado de consolidação. Localiza-se ao sul da cidade de 

Ceilândia, junto à Área de Desenvolvimento Econômico – ADE de Ceilândia Sul, praticamente envolvendo toda 

a porção sul do Setor P-Sul. Pertence, portanto à Região Administrativa de Ceilândia – RA IX. 

3.2 Possui como limites, a norte a EPCL (Estrada Parque Ceilândia) ou Avenida Elmo Serejo de Farias e o setor 

QNP da Ceilândia; a leste a Área de Desenvolvimento Econômico – ADE de Ceilândia Sul, parte da zona de 

amortecimento da ARIE Parque JK e; ao sul e oeste a ZP2 - Zona de Preservação Melchior da ARIE Parque JK. 

O principal acesso ao Condomínio Pôr do Sol é feito pela via P5 e Avenida Elmo Serejo de Farias, continuação 

da EPCL - Estrada Parque Ceilândia.  

4. JUSTIFICATIVA 

4.1 De acordo com a Informação Técnica nº 414.000.004/2016 - GERPAS/COINF/SULAM, o corpo técnico do 

Instituto Brasília Ambiental - IBRAM constatou que para dar sequência ao processo de Regularização do 

Parcelamento, faz-se necessário apresentar Laudo Geológico Geotécnico, mapeamento das áreas de risco 

(erosão, voçoroca, deslizamento, inundação, alagamento) e das ocupações nelas ocorrentes.   (incíso II do art. 

11º do RILC). 

5. PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES 

De acordo com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB, artigo 26: 

Art. 26. No caso de licitação para aquisição de bens, a CODHAB/DF poderá:  

III - solicitar a certificação da qualidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto 

ambiental, por instituição previamente credenciada.  

http://www.codhab.df.gov.br/
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5.1.                   Diretrizes metodológicas para o desenvolvimento dos serviços: 

Os estudos geotécnicos apoiam um grande número de mapeamentos do meio físico necessários às decisões de 

planejamento urbano; seja para verificar as características de uma área frente às condições geológicas 

(movimentos gravitacionais de massa, inundações/enchentes/ alagamentos, deslizamentos, erosões, 

assoreamento, etc.); seja para verificar a fragilidade ambiental pela identificação dos solos em Áreas de 

Preservação Permanentes-APPs e seus graus de risco social e ambiental devido aos diferentes usos do solo; e/ou 

seja para identificar as áreas contaminadas por meio de extração de amostras de solo e água para análises 

laboratoriais. Esses mapeamentos, dentre outras possibilidades que os estudos geotécnicos possuem para apoiar 

a decisão adequada, são necessários tendo em conta usos e condições do meio físico. 

O mapeamento das áreas de fragilidade ambiental como no caso das áreas de preservação ambiental deve possuir 

por sua vez base os estudos geomorfológicos, de solos, hidrológicos e de vegetação para caracterizar o grau de 

risco de ocupação frente aos fatores sociais e ambientais. 

O mapeamento das áreas de riscos geotécnico e contaminadas devem se valer dos estudos geotécnicos para 

captura de amostras de solo a água para análises laboratoriais de seu grau de contaminação, assim como os 

estudos de geologia para identificar seu grau de risco aos processos de movimentos de massas. Em todos os 

casos devem ter em conta os usos do solo e seus fatores deflagradores de degradação ambiental. 

A partir desses estudos é possível elaborar mapas de suscetibilidade e de risco que possuem a qualidade dos 

resultados, dependentes da quantidade e qualidade das informações (secundárias e primárias) utilizadas para a 

montagem do banco de dados, bem como de sua escala de análise -o que nos remete a necessidade de definição 

de métodos e procedimentos. 

  

5.2                   Métodos e procedimentos 

Para os estudos, objeto do contrato no assentamento do Pôr do Sol, deverá se ter como referência o mapa anexo 

que foi elaborado a partir de informações obtidas no EIA/RIMA das bordas da Ceilândia, que destaca áreas com 

restrições de uso em função de contaminação, risco geotécnico e APPs, sem, no entanto, serem disponibilizadas 

informações suficientes para uma tomada de decisão. 

Os referidos estudos devem ser realizados em escalas de 1:2.000 ou maior com dados secundários apenas para 

caracterização e planejamento das atividades de sondagem e suas análises laboratoriais para os temas de risco 

geotécnico e contaminação nas áreas de solo gleissolo e de comprometimento e risco de ocupação de APPs. 

A base topográfica ou cadastral em escala 1:2.000, ou maior, deverá permitir a representação precisa das feições 

e aspectos observados em campo e a geração de cartas geomorfológicas de caráter quantitativo (declividade, 

curvatura, escoamento superficial, etc.) que possam ser integradas nas análises que resultarão nos mapeamentos 

requeridos. 

Para auxiliar na verificação da precisão dos pontos de riscos, de contaminação e de fragilidade ambiental e sua 

divisão em polígonos com as áreas de risco nos mapeamentos a serem realizados, deve-se utilizar o sistema de 

SIG com georreferenciamento dos pontos de coleta/fotografia/sondagens etc., com uso do GPS. A interpretação 

com uso de fotografias aéreas, ortofotos e imagens orbitais atuais e com resolução compatível com as escalas de 

trabalho capazes de permitir a interpretação dos fenômenos estudados e dos usos do solo e de vegetação; 

Deve-se definir os métodos a serem utilizados para os diferentes mapeamentos com os devidos softwares 

empregados para a interpretação de imagens em quais categorias etc. 

No que se refere ao passivo ambiental em áreas de APPs, e de áreas contaminadas e degradas por processos 

geológicos, deve-se utilizar a ABNT NBR 15515-1 de 2007 para sua identificação e análise. 

http://www.codhab.df.gov.br/
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A investigação geotécnica deve se valer das sondagens à trado, em conformidade com a ABNT/NBR 6903. A 

norma estabelece exatamente o equipamento e a forma que o ensaio deve ser feito, assim como os critérios e 

procedimentos a serem utilizados na obtenção das amostras para os diferentes fins dos estudos do presente 

contrato. 

Deve-se especificar os procedimentos de coleta e análise (solo e água). A coleta de amostras deve se referir à 

água subterrânea (poços tubulares profundos) e superficial quando for o caso, e ao solo, como decorrência dos 

ensaios de sondagem geotécnicas. Deverão ser definidos os critérios e procedimentos de coleta das amostras 

como: local, profundidade e os tipos de análises realizadas, com que métodos e em qual laboratório. 

No que se refere ao mapeamento de risco geológico a metodologia adotada pelo Ministério das Cidades (Brasil 

2004) tem sido o procedimento mais difundido nos últimos anos gerando certa uniformização para interpretação 

no uso dos quatro graus hierárquicos (baixo, médio, alto e muito alto) que apresenta. Entretanto, não impede a 

aplicação de outros métodos, considerando sempre a necessidade dos mapeamentos serem executados na escala 

de detalhe (1:2.000 ou maiores). 

A entrega dos produtos deverá ser em meio físico e digital contendo os mapas elaborados em formato shapefile 

e imagens geradas durante a etapa de geoprocessamento. 

A legislação mínima a ser utilizada se refere às seguintes normativas: Código Florestal Brasileiro, Lei nº 12. 

651/2012, e as Resoluções CONAMA nos 302 e 303 de 2002, e nº 369 de 2006, Lei Federal no 11.977/2009 e 

12.651/2012; entre outras. 

Deverão ser utilizados como base, na elaboração do estudo do parcelamento de solo, o presente Termo, assim 

como o Termo de Referência (19154746). A Contratada poderá ainda, ser requisitada a realizar 

complementações e ajustes em atendimento a eventuais solicitações do órgão ambiental. 

Além disso, a contratada deverá ter capacidade técnica e física para atender a demanda da Contratante.  

5.3                    Atividades e conteúdo mínimo das diferentes fases dos mapeamentos requeridos 

A produção dos mapeamentos solicitados envolve intensos trabalhos de campo precedidos de modelagem para 

alcance dos resultados esperados. A seguir, estão elencadas as informações temáticas básicas consideradas 

necessárias ao processo de produção desses mapeamentos em sua fase preliminar com utilização de dados 

secundários e complementações de visitas de campo:  

A) Fase de Diagnóstico –Estudos preliminares: Descrição dos elementos do meio físico e do meio 

antrópiconecessários ao planejamento das atividades de localização de pontos de sondagem e coletas de 

amostras, bem como as bases para interpretação e geração dos mapas de áreas de risco geotécnico, contaminadas 

e sensíveis ambientalmente. 

Mapa Geológico Estrutural para identificação dos principais lineamentos e estruturas que podem condicionar 

fluxos superficiais e corridasde detritos e solo e, quando for o caso,as principais famílias de descontinuidade 

visando a geração de modelos de estabilidade,quanto a pedologia deve identificar os perímetros de cada tipo de 

solo com base no laudo técnico de sondagem. 

 Mapa de materiais inconsolidados (solos residuais e transportados) gerados na mesma escala do Mapa 

Geológico Estrutural a partir de trabalhos de foto-interpretação e de campo, delimitando os depósitos 

superficiais (solos, aluviões, coluviões e depósitos antrópicos). 

 Identificação das redes de drenagem (pontos de captação, condução e lançamento de fluxo de drenagem) 

e avaliação do sistema viário, pois este desempenha a função de elemento de drenagem determinante no 

comportamento hidráulico da área. Identificação e registro de indicadores de instabilidade,naturais ou 

decorrentes da ação antrópica, enfocando as consequências prováveis em caso de deflagração dos 

processos. 

http://www.codhab.df.gov.br/
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 Identificação das faixas de inundação dos canais (revestidos ou em leito natural), pois estes representam 

a existência de condições de funcionamento e eficiência, em termos de coleta, transporte e lançamento 

adequados das águas pluviais, considerando os períodos de recorrência de interesse para o planejamento. 

 Identificação dos agentes/feições potencializadores de risco geológico: encostas com inclinação 

acentuada, cortes verticais e/ou sub-verticais em solo e em rocha, sistema de famílias de 

descontinuidades (falhas, superfície de estratificação, foliação, diaclase,clivagem de fratura, 

xistosidade), lançamentos concentrados e contínuos de água e/ou esgoto, fossas, acúmulos de lixo e/ou 

entulho, aterros lançados, espécies inadequadas, minas d’água, cisternas, etc. 

 Identificação de indícios de movimentação do terreno:cicatrizes de escorregamento, feições erosivas 

lineares (ravinas voçorocas), feições erosivas e de escavação nas margens dos cursos d’água, trincas no 

terreno e/ou nas edificações, degraus de abatimento, estruturas de contenções inclinadas e/ou 

deformadas, inclinação anormal de árvores, postes, cercas e outras estruturas. Determinação e descrição 

das distâncias da base e da crista da encosta em relação às moradias. 

 Estudo das redes de esgotamento sanitário para avaliação do grau de comprometimento das condições 

de salubridade da área ocupada, bem como da interferência do lançamento destas diretamente nas 

encostas, quando da inexistência ou inadequação do sistema de esgoto sanitário. 

 Avaliação das séries históricas de chuvas, que são importantes para a definição dos períodos de 

recorrência, e são base para estudos posteriores de correlação entre a pluviosidade e os escorregamentos 

e inundações, para implantação de sistemas de alerta e alarme. 

 Caracterização dos recursos hídricos com o comportamento da drenagem superficial e subterrânea, do 

lençol freático, das vazões e drenagens principais, dos regimes fluviais, dos carreamentos de sedimentos 

para os cursos d’água, da qualidade da água, dos poluentes líquidos e sólidos e as suas fontes, da 

influência dos lançamentos de águas pluviais. 

 Caracterização do meio biótico com levantamento e análise da flora e fauna das áreas de APPs e da 

circunvizinhança. 

 Identificação de áreas degradadas em áreas de preservação permanente decorrente de uso urbano; redes 

de infraestrutura ou de desmatamento lançamento de resíduos sólidos e líquidos. 

Nessa fase deve-se ter toda clareza sobre as informações que podem desencadear os riscos geotécnicos, 

contaminação e degradação de APP. O objetivo do diagnóstico é ter as informações necessárias para que os 

estudos de campo (sondagens e análises das amostras) sejam eficazes para a correta elaboração dos 

mapeamentos requeridos. 

As áreas visitadas em campo devem seguir a seguinte metodologia de registro: 

 identificação do perfil; 

 descrição da localização de acordo com a topografia e vegetação; 

 limpeza do perfil; 

 divisão visual dos horizontes; 

 descrição de cada horizonte de acordo com as mudanças observadas no perfil; 

 amostragem do horizonte diagnosticado; 

 registro fotográfico; 

 medição dos fatores físicos do solo in loco e amostragem.      

B) Fase de ensaios de campo e análises de laboratório  

Descrição de todos os procedimentos adotados na elaboração das sondagens, fatos ocorridos durante sua 

realização e critérios e formas de retirada das amostras, seu objetivo, métodos de análise e seus resultados: 

 dados de sondagem ou a elaboração de perfis esquemáticos em campo que permitam a definição das 

espessuras das camadas, a caracterização dos perfis de solo/aterro e onível de águas subterrâneas 

(modelo hidro geológico); 
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 ensaios de caracterização dos materiais são necessários para avaliação do comportamento mecânico e 

hidráulico. As amostras devem ser encaminhadas para análises laboratoriais para identificação de graus 

de contaminação das águas e do solo; 

 atributos identificados como a profundidade do nível freático, a espessura de coberturas inconsolidadas, 

além da caracterização e análise do material superficial (solo) e de água; 

 apresentação dos respectivos estudos em mapas em escala compatível com o tema (1:2000) e a área de 

estudo incluindo nestes os pontos de sondagem georreferenciados integrados ao banco dados onde 

devem constar os laudos de sondagem e análise do solo. 

Nessa fase deve-se obter todas as informações primárias que permitam a confirmação de hipóteses formuladas 

na fase de diagnóstico e tem como objetivo viabilizar a correta análise interpretativa entre fenômenos do meio 

físico e do meio antrópico que apoiem a elaboração dos mapeamentos requeridos.  

C) Fase de interpretação de dados técnicos, base legal e elaboração dos mapeamentos. 

A partir das informações geradas nas fases anteriores devidamente mapeadas nessa fase serão procedidas as 

interpretações que levarão a delimitação das zonas e seus diferentes graus de suscetibilidade e risco, utilizando 

uma escala de níveis de probabilidades de ocorrência. Além do estabelecimento de graus deve-se utilizar cores, 

de forma a facilitar a visualização dos pontos e das zonas de que podem ser ocupadas e/ou desocupadas com 

suas devidas recomendações. Na medida do possível deve-se indicar a tipologia do risco/suscetibilidade tais 

como: de inundação, de erosão, de contaminação etc. 

Dentre os mapas esperados se encontra o de classificação dos principais índices físicos do solo, caracterizando 

quanto a permeabilidade e suscetibilidade a processos erosivos, colapsividade, contaminação, deslizamento e 

alagamento relacionando cada caso a viabilidade de ocupação; 

Para as diferentes situações identificadas nos mapeamentos (geotécnico,contaminação e APPs) devem ser 

analisadas as bases legais (ambiental e urbanística) que impedem e ou permitem a sua ocupação, de modo que 

resulte ao final de cada um dos estudos um mapa de zoneamento das suscetibilidades e/ou riscos, e um banco 

de dados georreferenciado onde para cada zona (com número de moradias envolvidas), para que seja possível 

identificar e divulgar suas características técnicas, sua fundamentação legal e as medidas que devem ser adotadas 

tanto para permitir a fixação como a desocupação. 

Assim, em todas as áreas de suscetibilidade devem ser definidas as possibilidades de uso do solo e as medidas 

que se fazem necessárias para permitir a permanência das famílias, sem que sejam deflagrados processos 

geodinâmicos que levem a risco social ou ambiental; por sua vez, nas áreas de risco, a qualquer dos fatores 

objeto dos estudos desse contrato, devem ser indicadas as áreas a serem desocupadas, com número de moradias, 

e o risco iminente a que estão sujeitas as famílias ali residentes. 

Deve-se considerar no que for cabível aos estudos técnicos de áreas de preservação permanente e geotécnico o 

que dispõe a Lei nº. 13.465/2017 que trata de condições para regularização fundiária quando apresenta como 

conteúdo no mínimo os seguintes elementos: 

 caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada; 

 especificação dos sistemas de saneamento básico;proposição de intervenções para prevenção e o 

controle de riscos geotécnicos e de inundação; 

 recuperação de áreas degradadas e daquelas não passiveis de regularização; 

 comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano ambiental, considerando o uso 

adequado dos recursos hídricos, a não ocupação das áreas de risco e a proteção das unidades de 

conservação,quando for o caso; 

 comprovação de melhorias da habitabilidade dos moradores propiciadas pela regularização; 

 garantia de acesso público às praias e aos corpos hídricos.  
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Por fim, além do banco de dados anteriormente referido, se exige que seja emitido um laudo técnico/legal para 

cada um dos estudos de mapeamentos que sintetize as informações acima referidas e que indiquem as medidas 

que apoiem as ações institucionais cabíveis para cada caso objeto do contrato 

  

5.4                    Produtos:  

Produto 1 – Plano de Trabalho 

O Plano de Trabalho deverá ser entregue em até 1 (um) mês da emissão da Ordem de Serviço e deverão conter 

todas as definições, especialmente aquelas provindas da reunião inicial a ocorrer entre a Contratante e a Equipe 

da Contratada. 

Nesse Plano, deverá ser configurado todo o planejamento dos trabalhos (parte de escritório, de campo e de 

análises laboratoriais) com suas respectivas metodologias de realização, descrição das atividades em 

consonância com o que foi solicitado no item 4, com sua organização, organograma e fluxograma dos trabalhos 

e indicação e perfil da equipe. De modo que tudo o mais que norteie o desenvolvimento dos estudos seja definido. 

Produto 2 – Estudos preliminares  

O Produto 2 se refere ao diagnóstico conforme detalhado no item 4 e deverá ser apresentado na forma de relatório 

técnico, fichas de campo e mapas onde se visualize a interação dos diferentes aspectos identificados que por sua 

vez fundamentaram a hipótese que irá amparar as investigações de dados primários que constitui o Produto 3. 

Ainda no Produto 2 deve ser entregue as informações em  base GIS com seu banco de dados conforme descrito 

no item dos procedimentos e métodos e que ancorará as demais fases do trabalho. 

Produto 3- Estudos de sondagem e análises laboratoriais 

O Produto 3 se refere a fase de ensaios e análises laboratoriais realizadas para fundamentar as hipóteses 

construídas no diagnóstico e devem constar de relatório técnico conforme as solicitações constantes das 

diretrizes metodológicas de base georeferenciada com seu banco de dados contendo os dados primários o que 

foi apresentado no Produto 2 gerando as condições para as análises interpretativas necessárias a elaboração do 

Produto 4. 

Produto 4 –1ª Versão dos mapeamentos e laudos técnicos/legais   

O Produto 4 se constitui na consolidação de todas as informações obtidas nas fases anteriores que possibilitaram 

as condições para as análises interpretativas que geram o produto final que se refere as áreas de suscetibilidade 

e de risco geológico; contaminação; e áreas de APPs passiveis de ocupação e não passiveis de ocupação ou que 

devem ser desocupadas. Nas áreas de suscetibilidade (com fragilidades mas que podem ser ocupadas) deve-se 

definir as possibilidades de uso do solo e as medidas que se fazem necessárias para permitir a permanência das 

famílias sem que sejam deflagrados processos geodinâmicos que levem a risco social ou ambiental, o mesmo 

para as áreas contaminadas. Nas áreas de risco ou que devem ser desocupadas indicar número de moradias e o 

risco iminente a que estão sujeitas as famílias ali residentes bem como o risco ambiental. Nas áreas de APPs o 

mesmo procedimento deve ser adotado. 

Todas as informações geradas nessa fase do trabalho devem estar consolidadas no banco de dados e a forma de 

apresentação segue o mesmo sistema dos produtos anteriores: relatório técnico com mapas georreferenciados 

com uso de imagens na conformidade com o item de procedimentos e métodos desse termo de referência. 

Produto 5 – Versão final dos mapeamentos e laudo técnico  
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O Produto 5 constitui no ajuste do produto 4 incorporado todas as demandas do contratado e ainda da emissão 

de laudos técnico/legal para cada um dos estudos de mapeamentos que sintetize as informações acima referidas 

e que indiquem as medidas que apoiem as ações institucionais cabíveis para cada caso objeto do contrato. O 

laudo acima referido se constitui num documento a parte do relatório técnico apesar de ter informações 

semelhantes, trata-se de uma exigência de formato para fins de instrução processual do licenciamento ambiental. 

Todas as informações geradas ao longo das diferentes fases do trabalho devem ser revisadas e consolidadas no 

banco de dados e em um relatório técnico que segue enquanto forma de apresentação o mesmo sistema dos 

produtos anteriores: relatório técnico com mapas georreferenciados com uso de imagens na conformidade com 

o item de procedimentos e métodos desse termo de referência.  

6. FORMA DE APRESENTAÇÃO 

6.1 O produto deve ser escrito em língua portuguesa e entregue para análise em meio analógico e em meio 

digital. Após a aprovação do estudo deverão ser encaminhadas vias originais impressas e em meio digital. 

6.2 A qualidade deverá ser laser print ou similar, em papel formato A4, conforme a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 

6.3 O produto também deve ser fornecido em CD ou DVD em arquivo de texto PDF e DOC. As figuras e/ou 

ilustrações, gráficos e tabelas devem estar incorporadas aos arquivos do Word por inserção de arquivos em 

formato **. WMF ou **. JPEG, no formato A4 ou A3. 

6.4 Os mapas e plantas deverão ser apresentados sobre base e malha SIRGAS 2000, em escala compatível. 

6.5 No CD Rom deverá haver etiqueta indicativa dos documentos nele contidos.  Os arquivos não poderão ser 

entregues de forma compactada. 

6.6 Os mapas deverão ser elaborados de acordo com normas e padrões da Cartografia Brasileira. O trabalho com 

os mapas impressos deve ser entregue em arquivo digital, com o layout da apresentação do programa ArcMap 

versão 9.0 ou superior e no formato PDF. 

6.7 Todos os dados digitais devem ser organizados em sistema de informações geográficas (SIG). Os arquivos 

de dados geográficos devem ser apresentados em formato shapefile (vetores), geotiff (imagens de satélite) ou 

grid (superfícies de dados), organizados em arquivo de apresentação (.MXD) do programa ArcMap versão 9.0 

ou superior.  

7. ANÁLISE DOS PRODUTOS 

7.1 O cronograma prevê prazos para análise, pelo Contratante, dos relatórios e produtos apresentados. Esses 

prazos serão de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao recebimento desses documentos. A 

Contratada deverá considerar este fato de tal forma que os serviços não sofram perda de continuidade. 

7.2 Os relatórios e produtos não aprovados serão devolvidos para as correções e modificações necessárias, de 

acordo com as análises a serem encaminhadas à Contratada. 

7.3 A Contratada executará o trabalho necessário sem custo adicional para o Contratante. 

7.4 Somente após a aprovação dos documentos pelo Contratante, serão pagas as parcelas das faturas pertinentes.  

8. PRAZO 

8.1 O prazo de elaboração dos produtos será de 270 (duzentos e setenta)  dias corridos , contados a partir da 

emissão da ordem de serviço por esta Companhia. 

8.2 O prazo de vigência do contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos contados a partir da data 

de sua assinatura. 

8.3 Não estão incluídos no prazo de execução dos serviços: os prazos de avaliação pela equipe técnica de 

acompanhamento, os prazos para eventuais correções e os prazos para reavaliação, bem como os prazos de 

análises e apreciação por órgãos externos. 

8.4 O prazo de execução dos serviços poderá ser modificado mediante aprovação do Diretor de Regularização 

desta Companhia, desde que não implique na alteração de vigência contratual. (incíso V do art. 115º do RILC)  

9. DETALHAMENTO DOS PRAZOS DE ANÁLISE E CORREÇÃO     

9.1 A Equipe Técnica da Contratante, representada pelo fiscal do contrato terá 15 (quinze) dias úteis para 

análise. 

9.2 O executor do contrato concederá à Contratada  5 (cinco) dias corridos não recorrentes após o recebimento 

para correções. 
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9.3 Os relatórios e produtos não aprovados serão devolvidos para as correções e modificações necessárias, de 

acordo com as análises a serem encaminhadas à Contratada. A Contratada executará o trabalho necessário sem 

custo adicional para o Contratante. 

9.4 Somente após a aprovação dos documentos pelo Contratante, serão pagas as parcelas das faturas pertinentes. 

9.5 Qualquer correção necessária além desse prazo será considerada atraso de entrega do produto, sujeito à multa 

contratual. (incíso V do art. 115º do RILC)  

10. GERENCIAMENTO DOS TRABALHOS 

10.1 Os trabalhos serão gerenciados pela Diretoria de Regularização da CODHAB a quem cabe a aprovação dos 

produtos e resultados dos serviços contratados. A mesma se valerá de uma Comissão técnica a ser criada para 

emissão de parecer técnico para subsidiar a decisão final da DIREG. A Comissão e o executor do contrato na 

DIREG estabelecerão em comum acordo o planejamento para o desenvolvimento dos trabalhos envolvendo o 

acompanhamento, a análise e a aprovação dos produtos, assim como os procedimentos de ordem administrativa 

e gerencial, necessários para o andamento dos trabalhos. 

10.2 A gerência do contrato se valerá da realização de reuniões periódicas, conforme calendário a ser 

estabelecido entre a Contratante e a Contratada e todo o fornecimento de informações entre a CODHAB e a 

contratada será por intermédio do gerente do contrato. 

10.3 Diretrizes e parâmetros não definidos neste Termo de Referência, que sejam requeridos para o 

desenvolvimento satisfatório dos serviços, serão fixados na reunião inicial para os trabalhos, e complementados, 

se necessário, ao longo da sua elaboração, envolvendo a Equipe responsável da Contratante e a Equipe da 

Contratada. 

10.4 A Contratante poderá solicitar informações adicionais que se fizerem necessárias, sendo estabelecidos 

prazos para a apresentação dos mesmos pela Contratada; 

10.5 A contratação, subcontratação de material humano, equipamentos, insumos, veículos, combustível, 

alimentação, dentre outras receitas advindas da execução do contrato correrão pela parte Contratada, devendo 

esta se pautar no valor global do contrato. 

10.6 Fica assegurado ao Contratante e às empresas especializadas amando do Contratante, o direito de 

acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela Contratada, com livre acesso aos locais de trabalho para a 

obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos. 

10.7 A ação ou omissão, total ou parcial, da Equipe de Fiscalização não eximirá a Contratada de integral 

responsabilidade pela execução dos serviços contratados.   

11. COORDENAÇÃO DE TRABALHO PELA CONTRATADA          

11.1 A Contratada deverá manter no local dos serviços, equipes condizentes com a formação e a experiência 

necessária para o desenvolvimento dos trabalhos. 

11.2 A Contratada deverá ter instalações completas em seus escritórios, incluindo veículo, mobiliário, materiais 

de escritório, equipamentos para emissão de fotocópias e impressão de mapas, equipamentos para a execução 

de serviços de campo, acesso à internet em banda larga para transmissão de arquivos, comunicação por e-mail, 

voz, etc., microcomputador com"softwares" aplicativos, arquivos técnicos e todos os demais itens necessários à 

operação e à manutenção das equipes que executarão os serviços, com características de agilidade e precisão. 

  

12. EQUIPE 

12.1 De acordo com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB, artigo 37: 

Art. 37. Para a habilitação será exigida dos interessados, conforme disposto no respectivo edital ou ato 

convocatório, exclusivamente, documentação relativa à: 

II - qualificação técnica; 

§ 1º A habilitação considerará os seguintes critérios, a serem definidos no instrumento convocatório: 

II - qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes. 

12.2 Para a execução dos serviços constantes do escopo deste TR, a empresa deve ter experiência comprovada 

na elaboração dos serviços requeridos e outros trabalhos de natureza similar ao requerido como serviços 

ambientais de recuperação ambiental, estudos de impacto ambiental, estudos de mapas de risco etc. 

12.3 Para realização dos trabalhos será necessária a formação de uma equipe chave, multidisciplinar, composta 

por profissionais devidamente qualificados, com comprovada experiência de trabalho de acordo com as 
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exigências para cada perfil técnico. É da natureza dos serviços que consultores especialistas sejam, também, 

envolvidos nos trabalhos em períodos específicos sem, no entanto, fazerem parte da equipe chave. 

12.4 O coordenador geral, além das qualificações e competências específicas, deve ter autonomia para decidir e 

responder pelas questões técnicas e administrativas decorrentes da execução do Contrato, bem como assumir a 

representação da contratada perante a contratante em todos os assuntos relacionados ao desenvolvimento dos 

trabalhos. 

Perfil da Equipe-chave 
Não será permitida a substituição dos referidos profissionais durante o prazo de execução do Projeto, sem que 

haja a concordância prévia da contratante. A equipe chave deverá ser formada com, pelo menos os 

profissionais descritos abaixo contando com os seguintes perfis técnicos: 

 Engenheiro civil -  (coordenador) com pelo menos 10 (dez) anos de experiência comprovada na 

elaboração de planos e estudos ambientais, gestão ambiental e urbana com pelo menos 8 (oito) anos de 

experiência comprovada na elaboração de planos e estudos ambientais e trabalhos de campo em 

ensaios geológicos. 

 Biólogo - com pelo menos 8 (oito) anos de experiência comprovada na elaboração de planos e estudos 

ambientais e trabalhos de campo em analises de fauna e flora. 

 Engenheiro florestal, ambiental ou geógrafo - com experiência em mapeamento de SIG com pelo 

menos 8 (oito) anos de experiência comprovada na elaboração de planos e estudos ambientais e 

trabalhos de mapeamento de SIG e banco de dados. 

 Engenheiro Sanitarista -  pleno com pelo menos 8 (oito) anos de experiência comprovada na 

elaboração de planos de infraestrutura urbana e de planos urbanísticos para atuar na avaliação dos 

sistemas de infraestrutura urbana; 

 Urbanista - com pelo menos 8 (oito) anos de experiência comprovada na elaboração de planos de 

regularização fundiária e planos diretores. 

13. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

13.1 Para a avaliação, acompanhamento e recebimento do produto especificado neste Termo de Referência, será 

designado um fiscal do contrato. 

13.2 A contratada deverá estar presente em toda reunião técnica em que for convocada para discussão do 

trabalho, sejam reuniões com a contratante e/ou com o órgão ambiental. 

13.3 A contratada é responsável pela qualidade técnica do trabalho e consequente aprovação do estudo pelo 

órgão ambiental, devendo atender às solicitações deste quando necessário. 

13.4 O Produto será avaliado buscando verificar se os objetivos definidos foram alcançados e se todas as 

atividades previstas foram realizadas com sucesso. Além desses aspectos, o produto também será avaliado 

quanto ao conteúdo, atendimento satisfatório para o alcance dos objetivos previstos; quanto à forma de 

apresentação, se atendeu as especificações e exigências técnicas estabelecidas; e quanto ao prazo, se foi 

cumprido o prazo acordado e as dificuldades na execução das atividades.  

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

14.2 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 

determinadas pela Administração; 

14.3 Todos os parâmetros e elementos que subsidiarão os serviços deverão, obrigatoriamente, ser conferidos 

pela Contratada; 

14.4 Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários para que sejam executados os serviços; 

14.5 Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão atender aos padrões de mercado e deverão 

satisfazer as especificações e recomendações constantes no Termo de Referência; 

14.6 Fica reservado à Contratante o direito de rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos 

nas especificações constantes no Termo de Referência; 

14.7 A Contratada não deverá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio consentimento 

por escrito da Contratante. 

14.8 Prestar todos os esclarecimentos necessários que forem solicitados pela Contratante, obrigando-se a 

atender de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos serviços prestados; 
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14.9 Comunicar imediatamente à Contratante qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a 

vigência do contrato, para adoção das medidas cabíveis; 

14.10 A Contratada deverá respeitar, em todos os seus termos, os projetos enviados/entregues pela 

Contratante; 

14.11 Qualquer irregularidade que comprometa ou inviabilize a realização dos serviços deverá ser informada 

imediatamente à Contratante. 

14.12 É obrigação de a Contratada entregar diretamente as pranchas ao setor solicitante, nos termos e prazos 

descritos nesse Termo. 

14.13 Dimensionar corretamente toda infraestrutura necessária à execução dos serviços de forma a cumprir 

integramente os procedimentos, qualidade e prazos exigidos. 

14.14 Comunicar, em tempo hábil, qualquer fato que venha a dificultar o bom andamento dos serviços, 

prestando esclarecimentos imediatos sobre problemas relacionados com o objeto deste Contrato. 

14.15 A Contratada está proibida de prestar a terceiros quaisquer informações sobre a natureza, data, prazo ou 

andamento dos serviços objetos deste instrumento, bem com divulgá-los total ou parcialmente e por qualquer 

meio, sem expressa autoridade competente. 

14.16 Designar, por escrito, após a assinatura do contrato e antes do início da prestação dos serviços, 

preposto(s) que tenha(m) poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução dos serviços. Essas 

ocorrências deverão ser esclarecidas/sanadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Este preposto deverá 

realizar periodicamente, em conjunto com a Contratante, o acompanhamento técnico das atividades, visando à 

qualidade da prestação dos serviços. 

14.17 Disponibilizar empregados em quantidade necessária que irão prestar serviços, devidamente registrados 

em suas carteiras de trabalho. 

14.18 Manter seu pessoal identificado mediante crachás com fotografia recente. 

14.19 Além de fornecer os equipamentos de proteção e segurança necessários e adequados à execução de cada 

atividade, a Contratada deverá orientar e fiscalizar sua efetiva e correta utilização, cabendo-lhe integral e 

responsabilidade por danos ou acidentes advindos de negligência no cumprimento dessa obrigação. 

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

acidentados ou com mal súbito. 

14.21 Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal e as normas internas de 

segurança e medicina do trabalho. 

14.22 Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de pagamentos de benefícios e encargos. 

14.23 Comunicar à Contratante imediatamente a substituição de qualquer membro da equipe durante a 

execução dos serviços, se for o caso. 

14.24 Assumir de forma integral e ilimitada a vinculação trabalhista exclusiva dos empregados, no 

desempenho dos serviços objeto deste Contrato, autorizando, desde já, a retenção dos valores correspondentes 

aos créditos existentes deste Contrato e de outros porventura existentes entre as partes e, inclusive, da garantia 

contratual. 

14.25 Assumir o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições e emolumentos 

federais, estaduais e municipais, seguro de acidente do trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre os 

serviços objeto do Contrato, apresentando os comprovantes, quando solicitados pela Contratante. 

14.26 Assumir todas as responsabilidades legais, danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, 

seja por atos próprios da Contratada, seja por atos de seus operários ou prepostos, sem que isso venha a reduzir 

o direito da Contratante de exercer a mais ampla e completa fiscalização dos trabalhos contratados, por meio do 

responsável designado para este fim. 

14.27 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros decorrentes de culpa 

ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização da 

Contratante em seu acompanhamento. 

14.28 Dispor de todos os recursos materiais e humanos para total realização dos serviços, em conformidade 

com o Contrato, não havendo nenhuma outra responsabilidade da Contratante quanto aos custos relativos ao 

deslocamento dos empregados da Contratada para a execução de serviços objeto do presente Termo de 

Referência. 

14.29 A contratada terá a obrigatoriedade de manter durante toda a vigência contratual as condições de 

habilitação e qualificação da fase de licitação, inclusive de sua equipe técnica, nos termos da legislação de 

regência. 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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MINUTA EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                                                             PREGÃO ELETRÔNICO No 01/2019 – 

CODHAB/DF 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – Brasília / DF – CEP: 70.306-918 

CPL: (61) 3214-1830 
www.codhab.df.gov.br  

15.1 Emitir Nota de Empenho em favor da contratada; 

15.2 Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada; 

15.3 Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir seus compromissos, dentro das 

normas e condições estabelecidas neste Termo; 

15.4 Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados à contratada mediante apresentação da Nota 

Fiscal devidamente atestada pelo executor e das certidões de regularidade fiscal (GDF, UNIÃO, FGTS, INSS e 

TST); 

15.5 Acompanhar e fiscalizar a entrega do(s) objeto(s); 

15.6 Rejeitar no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo 

fornecedor; 

15.7 Será de inteira responsabilidade do Contratante o conteúdo do arquivo digital a ser enviado/entregue à 

Contratada.  

16. PROPRIEDADE DOS PRODUTOS 

16.1 Todo o material gerado em virtude da elaboração do trabalho e o produto especificado no item 04, seja 

intermediário ou final, serão de propriedade exclusiva da CODHAB – Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional do Distrito Federal, não sendo permitida à Contratada a cessão, venda ou empréstimo do mesmo.  

17. MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

17.1 De acordo com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB, artigos 46º, 

47º, 48º e 49º: 

Art. 46. A modalidade pregão, instituída pela Lei federal nº 10.520/2002, deve ser utilizada, preferencialmente, 

para a aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

 

Parágrafo único. A modalidade pregão pode deixar de ser utilizada, por decisão discricionária do gestor da 

unidade de licitações, devidamente motivada, desde que identifique a inexistência de vantagens em adotá-la em 

detrimento aos procedimentos licitatórios próprios previstos na Lei federal nº 13.303/2016. 

 

Seção I - Dos Modos de Disputa 

 

Art. 47. As licitações poderão também adotar os modos de disputa aberto, fechado, combinado no caso de 

parcelamento do objeto, ou concurso.   

Subseção I - Do Modo de Disputa Aberto 

 

Art. 48. No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão suas propostas escritas ou eletrônicas em sessão 

pública e, na sequência, ofertarão lances sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de 

julgamento adotado.   

Parágrafo único. O instrumento convocatório poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores 

entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 

cobrir a melhor oferta.   

 

Art. 49. Caso a licitação pelo modo de disputa aberto seja realizada sob a forma presencial, serão adotados, 

adicionalmente, os seguintes procedimentos:   

I - as propostas iniciais serão classificadas de acordo com a ordem de vantajosidade;   

  

II - a comissão de licitação convidará individual e sucessivamente os licitantes, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta menos vantajosa, seguido dos demais; e   

III - a desistência do licitante em apresentar lance, quando convocado, implicará sua exclusão da etapa de 

lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas, exceto no 

caso de ser o detentor da melhor proposta, hipótese em que poderá apresentar novos lances sempre que esta 

for coberta. 

  

Portanto, sugere-se que a licitação seja realizada por meio da modalidade Pregão com julgamento pelo 

critério de menor preço.  
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18. PAGAMENTO 

18.1 De acordo com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB, artigos 144 em 

conjunto com as condições estipuladas no art. 102: 

Art. 102. Por ocasião da especificação dos serviços, a CODHAB/DF poderá fazer ajuste escrito, anexo ao 

contrato celebrado entre o contratado e a CODHAB/DF, na forma de Acordo de Níveis de Serviço - ANS, 

estabelecendo os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de 

pagamento. 

 

§ 1º O acordo de que trata o caput deste artigo, estabelecerá as adequações de pagamento vinculadas ao 

desempenho do contratado com base em faixas de tolerâncias de metas, de padrões de qualidade, parâmetros 

de sustentabilidade ambiental e prazo de adimplemento, definidas pela CODHAB/DF e observado o conteúdo 

do projeto básico, do projeto executivo ou do termo de referência, e conterá: 

I - os níveis de conformidade da prestação do serviço, estabelecidos dentro de metas ou faixas de tolerâncias; 

  

II - os procedimentos de fiscalização e de gestão da qualidade do serviço, incluindo os indicadores e 

instrumentos de medição que serão adotados; e 

 

III - os registros, controles e informações que deverão ser prestados pela contratada. 

 

§ 2º O uso do Acordo de Níveis de Serviço - ANS será obrigatório sempre que a CODHAB/DF estabelecer a 

demanda apenas com base em estimação, ou em experiências anteriores, ou ainda em estimativas de mercado, 

mas não puder determinar previamente os exatos parâmetros para dimensionamento dos serviços. 

 

§ 3º O disposto neste artigo não desobriga a CODHAB/DF de monitorar constantemente o nível de qualidade 

dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando verificar 

um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida. 

 

§ 4º  As diretrizes, metas e indicadores para fins da adoção do ANS, deverão ser estabelecidas em regulamento 

próprio previamente aprovado pela Diretoria Executiva - DIREX; 

  

Art. 144. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de nota fiscal ou fatura, que deverá conter 

o detalhamento dos serviços executados, obras ou bens, observadas as regras contidas na Lei federal nº 

13.303/2016, no Decreto distrital nº 32.598/2010 e neste Regulamento, no que couber.   

Parágrafo Único. O prazo de pagamento será fixado no respectivo instrumento convocatório e contratual. 

18.2 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados: 

1. 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 

02/05/2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 

2. 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); 

3. Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 

4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº 

12.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

18.3 Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais;O pagamento será efetuado até 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que o documento de cobrança esteja 

em condições de liquidação de pagamento. 

18.4 A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de Empenho, números do 

Banco, Agência e Conta Corrente do fornecedor, descrição do objeto fornecido; 

O Acordo de Nível de Serviço - ANS encontra-se no ANEXO I desse documento, assim como o Mapa de Riscos 

encontra-se no Anexo II.  

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 Fica estabelecido o Foro do Distrito Federal – Seção Judiciária de Brasília; 

19.2 O presente Termo de Referência foi elaborado segundo as necessidades desta Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal.  
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                                      ANEXO I - Acordo de nível de serviço 

                                          Ocorrências Multa 

1 

Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou 

caso fortuito, os serviços contratuais ( ponto por dia de serviço 

suspenso ou interrompido). 

10%(dez por cento) ou superior a 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da parcela 

não executada ou do saldo remanescente 

do contrato 

2 
Atraso injustificado na execução dos serviços para os quais a 

empresa foi contratada. 

5% (cinco por cento) do valor total do 

contrato 

3 Produtos entregues em desacordo com o previsto em contrato. 
5% (cinco por cento) do valor total do 

contrato 

4 

Não pagamento da multa ensejará a execução da garantia 

contratual, proporcionalmente e o valor a ser aplicado supere o 

valor da garantia contratual a CODHAB/DF. 

Advertência, multa correspondente a 10% 

do valor mensal contratado, rescisão do 

Contrato e suspensão para licitar com a 

Administração por 02 anos. 

   

ANEXO 2 - Mapa de Riscos 

  

RISCO 1 - Descrição: Serviço de Estudo Geotécnico 

 ORÇAMENTO 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO EMPRESA 1 EMPRESA 2   Preço Médio 

         

TOTAL R$248.472,70 R$ 220.000,00   R$ 234.236,00 

  

Probabilidade Baixa ()     Média (x)    Alta () 

Impacto Baixa ()     Média ()    Alta (x) 

                                                                                 Dano 

                                                                     Extrapolar o orçamento 

 Ação Preventiva     Responsável 

 Controlar os custos 
Fiscalização 

Técnica 

Ação de Contingência      Responsável 

Utilizar o orçamento de Contingência ou fazer aditivo do valor do 

contrato 

Fiscalização 

Técnica 

RISCO 2 

Descrição: Cronograma de prazos e valores aproximados dos serviços. 

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


 
MINUTA EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                                                             PREGÃO ELETRÔNICO No 01/2019 – 

CODHAB/DF 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – Brasília / DF – CEP: 70.306-918 

CPL: (61) 3214-1830 
www.codhab.df.gov.br  

                  Etapas do Estudo Geotécnico   Data Prevista   Total Previsto   

Plano de Trabalho            0%   

Estudos Preliminares           30% 

   R$70.270 

  

Estudos de sondagens e análises laboratoriais           20% 

R$46.848 

  

1ª Versão dos mapeamentos e laudos técnicos/legais             20% 

R$ 46.848 

  

Versão final dos mapeamentos e laudo técnico            30% 

R$ 70.270 

  

      R$  234.236        

  

Probabilidade Baixa ()     Média (x)    Alta () 

Impacto Baixa ()     Média ()    Alta (x) 

                                                        Dano 

                                           Exceder o prazo do projeto 

         Ação Preventiva     Responsável 

 Controlar o cronograma Fiscalização Técnica  

Ação de Contingência      Responsável 

 Fazer aditivo do tempo do contrato Fiscalização Administrativa 

  

RISCO 3 

Descrição: Contratação de empresa especializada em serviços de Estudo Geotécnico 

A contratação da empresa tem como objetivo dar cumprimento a Informação Técnica nº 414.000.004/2016 - 

GERPAS/COINF/SULAM emitida pelo Instituto Brasília Ambiental – IBRAM, que prevê a elaboração do 

Estudo Geotécnico como uma das condições para à emissão da Licença Ambiental. 

  

Probabilidade Baixa (x)     Média ()    Alta () 

Impacto Baixa ()     Média ()    Alta (x) 

                                                        Dano 

                        Produto final pode não atender o que foi solicitado  

         Ação Preventiva     Responsável 

Monitorar o andamento do projeto Fiscalização Técnica  

Ação de Contingência      Responsável 
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 Gerenciar as mudanças feitas na base do 

escopo 
Fiscalização Técnica 
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ANEXO V DO EDITAL 

 

MODELO DE PROPOSTA  

 

 

 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. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

___________________________________ 

NOME/ASSINATURA 

REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 

CPF 

CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO VI -  DO EDITAL 

 

 

 

 

MINUTA DE 

CONTRATO 

 

 

CONTRATO Nº /2019 – CODHAB/DF 

 

 

 

Processo nº 00392-00009434/2018-91 . 

 

 

A COMPANHIA  HABITACIONAL  DO  DISTRITO  FEDERAL  –  CODHAB,  

empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com autorização legislativa de criação pela Lei nº 

4.020, de 25 de setembro de 2007, integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, estando 

vinculada à Secretaria de Estado de Habitação Regularização e Desenvolvimento  Urbano  do  Distrito  Federal  –  

SEDHAB,  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 por seu Presidente, Wellington 

Luiz de Sousa Silva, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 576.832 expedida pela SSP/DF e inscrito no 

CPF sob o 266.575.541-68, residente e domiciliado em Brasília/DF, 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 

  RAZÃOSOCIAL   , inscrita no CNPJ/MF sob o nº  , com       

sede   ,       neste       ato       representada       pelo senhor 

  NOMECOMPLETO  , 

  CARGO   da empresa citada, residente e domiciliados nesta  

Capital,  doravante denominada  simplesmente CONTRATADA,  CNPJ nº  , com  sede  em 

  , representada por  , na qualidade de 

  . 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1 O Objeto deste Termo de Referência é a contratação de empresa especializada para elaboração de um Estudo 

Geotécnico a ser realizado na ARIS PÔR DO SOL - RA IX em atendimento ao Termo de Referência SEI 

(19154746)  

Parágrafo Primeiro – Descrição detalhada dos serviços 
O estudo deverá ser elaborado de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência (19154746),o 

qual integra o presente contrato independente de transcrição. 

 A Contratada poderá ainda, ser requisitada a realizar complementações e ajustes em atendimento a eventuais 

solicitações do órgão ambiental. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 O contrato será executado de forma indireta, em regime de empreitada por preço GLOBAL, segundo 

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

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

15.8 O valor total ESTIMADO do presente contrato é de R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), 

com desembolso inicial previsto para o ano de 2019, e demais em conformidade com o cronograma físico-

financeiro dentro do prazo de execução. 

http://www.codhab.df.gov.br/
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4.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis até um ano de vigência deste contrato. Após este período será 

reajustado com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. 

Parágrafo Primeiro – O marco inicial para contagem da periodicidade de 01 (um) ano, para efeito de 

reajuste/repactuação será a data da assinatura deste Contrato. 

Parágrafo Segundo – O marco inicial para cálculo do índice de reajuste será a data da apresentação da 

proposta no processo licitatório. 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 Os As despesas decorrentes da execução deste contrato são procedentes dos orçamentos informados 

abaixo:  

I – Unidade Orçamentária: __________________________________________________ 

II – Programa de Trabalho: __________________________________________________ 

III – Natureza da Despesa: __________________________________________________ 

IV – Fonte de Recursos: ____________________________________________________ 

6.1  O pagamento será efetuado, de acordo com as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio 

e Contabilidade do Distrito Federal, mediante aprovação dos serviços contratados e apresentação de Nota 

Fiscal e das certidões de regularidade fiscal, previdenciária e de idoneidade, de acordo com Cronograma 

físico-financeiro aprovado pelo Executor do contrato, liquidada em até 30(trinta) dias de sua apresentação, 

devidamente atestado pelo executor do Contrato, bem como mediante a apresentação de certidões de 

regularidade fiscal e trabalhista, por meio de crédito em conta corrente, em nome da CONTRATADA, junto 

ao Banco de Brasília S/A – BRB. 

Parágrafo Primeiro – A CODHAB efetuará os pagamentos mediante apresentação da seguinte documentação: 

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007), 

observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – 

Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 

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

IV – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas  CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de negativa (em 

www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

V – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais; 

Parágrafo Segundo – Só será efetuado o pagamento dos serviços realmente executados e comprovados, os 

quais devem estar devidamente especificados quantitativamente e qualitativamente, não sendo admissível o 

pagamento de valores calculados com base em percentuais incidentes sobre o custo total do serviço. 

Parágrafo Terceiro – A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de 

Empenho, números do Banco, Agência e Conta Corrente do fornecedor, descrição do objeto fornecido. 

Parágrafo Quarto – A fatura/nota fiscal deverá ser encaminhada e acompanhada de carta endereçada à 

CODHAB/DF, Órgão responsável pela liberação do atestado de execução dos serviços. 

Parágrafo Quinto – Os documentos de cobrança rejeitados por erro ou incorreção no preenchimento, serão 

formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis contados da data de sua 

apresentação. 

4 CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE 

6 CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 
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Parágrafo Sexto – Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, deverão ser 

reapresentados no prazo máximo de 02(dois) dias úteis. 

Parágrafo Setimo – Havendo rejeição da nota fiscal/fatura, motivada por erro ou incorreção, o prazo de 

pagamento passará a ser contabilizado a partir da data de sua reapresentação. 

Parágrafo Oitavo – A CODHAB/DF não autorizará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de paga ou 

relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada ou ainda, enquanto não tenha sido indenizado o dano 

provocado. 

Parágrafo Nono – Nestas hipóteses a CODHAB/DF efetuará a retenção/desconto do valor da multa na seguinte 

ordem: 1) no valor da garantia depositada; 2) no valor das parcelas devidas à Contratada; e 3) mediante 

procedimento administrativo ou judicial de execução. 

Parágrafo Décimo – Passados 30(trinta) dias sem o devido pagamento por parte da administração, a parcela 

devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de 

acordo com a variação “pro rata tempore” do IPCA. 

Parágrafo Décimo Primeiro – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 

gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária, quando for o caso. 

Parágrafo Décimo Segundo – Caso haja multa por inadimplemento contratual, a mesma será descontada do 

valor total do respectivo contrato. 

Parágrafo Décimo Terceiro - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens 

anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

Parágrafo Décimo Quarto - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 

depósito em conta corrente, no Banco de Brasília S/A – BRB. 

Parágrafo Décimo Quinto - Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, 

se o fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências 

tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual. 

Parágrafo Décimo Sexto - Será considerado como data de pagamento, o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

 

7.1 O PRAZO DE EXECUÇÃO será de 270(duzentos e setenta dias) dias contados a partir da emissão da 

Ordem de Serviço, incluídos, neste prazo, os períodos necessários para avaliação dos produtos por parte da 

Comissão de Supervisão e Acompanhamento do IBRAM. 

7.1.1 A contratada deverá apresentar em até 10(dez) dias corridos, após a emissão da Ordem de Serviço, o 

cronograma físico-financeiro para análise e aprovação da fiscalização. 

O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da 

publicação do extrato do contrato em Diário Oficial, podendo ser prorrogado, mediante comum acordo entre as 

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS 

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


 
MINUTA EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                                                             PREGÃO ELETRÔNICO No 01/2019 – 

CODHAB/DF 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – Brasília / DF – CEP: 70.306-918 

CPL: (61) 3214-1830 
www.codhab.df.gov.br  

partes, vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar, de acordo com a Lei n° 13.303/2016 

(Estatuto das Estatais). 

Parágrafo Primeiro - O prazo para execução dos serviços deverá obedecer às etapas do cronograma físico-

financeiro, devidamente aprovado pela fiscalização, devendo qualquer atraso e/ou desvio em relação ao 

cumprimento das etapas previstas serem obrigatoriamente justificados previamente à Fiscalização do Contrato, 

que deverá analisar a justificativa do atraso, notificar, advertir ou aplicar a penalidade cabível no caso de 

justificativa inconsistente, ou aceitar a justificativa. 

Parágrafo Segundo – Estão incluídos no prazo de execução dos serviços os períodos necessários para avaliação 

dos produtos por parte da Comissão de Supervisão e Acompanhamento do IBRAM; 

Parágrafo Terceiro – Sendo necessário e devidamente justificado, os prazos de execução dos serviços, 

avaliação e correção das imperfeições, poderão ser alterados pela fiscalização do contrato, desde que respeitado 

o prazo de vigência do contrato. 

Parágrafo Quarto – O prazo para execução do objeto deste contrato só admitirá prorrogação para atendimento 

dos casos previstos nos incisos de I a IV, do § 1º, observado o § 2º do Artigo 57, da Lei no. 8.666/93. 

Parágrafo Quinto – Os serviços serão executados dentro do prazo de vigência do contrato, observando-se o 

cronograma físico-financeiro. 

 

8.1  A CONTRATADA obriga-se a: 

1. Cumprir o Contrato e o Termo de Referência em sua totalidade, responsabilizando-se pelo perfeito 

cumprimento do objeto do contrato; 

2. Nomear preposto (profissional Responsável Técnico pela obra registrado no CREA/DF e com 

comprovado vínculo jurídico com a contratada) para, durante o período de vigência do contrato, 

representá-la na execução do contrato; 

3. Elaborar um Plano de Trabalho com cronograma físico-financeiro e apresentar à fiscalização em até 10 

(dez) dias corridos, após a emissão da Ordem de Serviço, o qual será submetido à aprovação da 

fiscalização; 

4. Somente executar os serviços objeto deste Termo, devendo seguir exclusivamente as especificações 

fornecidas, além de garantir a perfeita execução dos serviços, devendo qualquer alteração só ter validade 

por meio de documento formal encaminhado pelo executor do contrato à empresa contratada, 

acompanhado da devida justificativa quanto à sua alteração; 

5. Manter a equipe técnica aprovada no certame durante a elaboração do trabalho. Em caso de 

substituições, solicitá-las formalmente ao fiscal do contrato; 

6. Arcar com os eventuais prejuízos causados à CODHAB ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 

irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na execução dos serviços, 

respondendo integralmente pelo ônus decorrente de sua culpa ou dolo na entrega dos serviços, o que 

não exclui nem diminui a responsabilidade pelos danos que se constatarem, independentemente do 

controle e fiscalização exercidos pela CODHAB; 

7. Comunicar à CODHAB, por escrito, quaisquer anormalidades que ponham em risco o êxito e a execução 

dos serviços, propondo as ações corretivas necessárias; 

8. Contratar mão de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente à perfeita prestação dos 

serviços, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CODHAB, cabendo-

lhe efetuar todas as obrigações trabalhistas, bem como seguros e quaisquer outros necessários; 

9. Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação que venham a ser 

solicitados pelos agentes designados pela CODHAB; 

10. Iniciar os serviços somente após emissão da Ordem de Serviço pela fiscalização; 

8 CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
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11. Participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início dos serviços, de 

reunião de alinhamento de expectativas contratuais com a fiscalização do contrato; 

12. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à 

empresa pública ou sociedade de economia mista, independentemente da comprovação de sua culpa ou 

dolo na execução do contrato; 

13. Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da 

comunicação formal, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que 

eventualmente venham a ser solicitados pelo contratante; 

14. Cumprir o cronograma físico-financeiro, devendo qualquer desvio em relação ao cumprimento das 

etapas previstas, ser obrigatoriamente justificado previamente ao fiscal que deverá analisar a 

justificativa do atraso e aplicar a penalidade cabível no caso de justificativa inconsistente, ou aceitar a 

justificativa, atestar o pagamento somente dos serviços efetivamente executados; 

15. Dar condições para que a fiscalização por meio do executor do contrato possa vistoriar acompanhar e 

fiscalizar os serviços, devendo qualquer exigência, modificações ou solicitação de reparos exigidos pelo 

executor do contrato ser formalmente encaminhado à contratada que deverá dar fiel cumprimento; 

16. Em nenhuma hipótese a contratada poderá impedir o acesso da fiscalização ao local dos serviços objeto 

da contratação; 

17. A Contratada será responsável integralmente pela observância das leis, decretos, portarias, normas 

federais e/ou distritais, regulamentos, resoluções e instruções normativas direta ou indiretamente 

aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores; 

18. Providenciar junto ao CREA/DF, em até 10 (dez) dias corridos após emissão da Ordem de Serviço, as 

Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto do Contrato e especialidades 

pertinentes, nos termos da Lei federal nº 6.496/1977; 

19. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais e/ou tributárias incidentes 

ou valores que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços; 

20. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social 

e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal contratado; 

21. Atender às normas técnicas da ABNT e ambientais, além das normas e portarias sobre segurança e saúde 

no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única responsável por acidentes 

e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas na 

execução dos serviços objeto do contrato; 

22. Após a assinatura do Contrato ficará pressuposta a concordância tácita de todas as condições e 

conhecimento sobre a região de execução dos serviços e de conhecimento do objeto e das atividades / 

especificações, não cabendo qualquer alegação posterior sobre desconhecimento entre os mesmos; 

23. Caberá à empresa contratada o fornecimento, por todo o período em que se fizer necessário, da totalidade 

do ferramental, mão-de-obra, máquinas e aparelhos, inclusive sua manutenção, substituição, reparo e 

seguro, visando o andamento satisfatório do serviço e a sua conclusão no prazo fixado; 

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

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados 

não manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante; 

25. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 

26. Responsabilizar-se por qualquer ônus decorrente de desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou 

esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto; 

27. Cumprir integralmente as especificações e exigências contidas no Termo de Referência 19154746 

celebrado entre a CODHAB e o IBRAM, o qual passa a fazer parte integrante do presente Termo 

independente de transcrição; 

28. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais, comerciais, previdenciários e 

tributários não transferirá à CODHAB qualquer responsabilidade, nem poderá onerar o objeto do 

contrato. 

29. É vedada a subcontratação de serviços. 

30. A contratada deverá manter durante toda a vigência contratual as condições de habilitação e qualificação 

da fase de licitação, inclusive de sua equipe técnica, nos termos da legislação de regência. 

http://www.codhab.df.gov.br/
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23089879&id_procedimento_atual=15433526&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010133&infra_hash=1bafe9f30fbb3746203c754195dddde22d10f9a065c9592f080c0b77af6cdadd


 
MINUTA EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                                                             PREGÃO ELETRÔNICO No 01/2019 – 

CODHAB/DF 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – Brasília / DF – CEP: 70.306-918 

CPL: (61) 3214-1830 
www.codhab.df.gov.br  

 

 

9.1 Os contratos somente poderão ser alterados por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em 

violação da obrigação de licitar, de acordo com a Lei n° 13.303/2016, incluindo nesta condição casos como 

prorrogação de prazo. 

Parágrafo Único – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou 

penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementar, até 

o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 

 

10.1 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pelo descumprimento de quaisquer cláusulas 

ou condições do presente contrato, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto no. 26.851/2006, 

pelo Decreto nº 27.993/06, pelo Decreto nº 27.069/06 e demais alterações posteriores, no caso de atraso 

injustificado na execução, bem como a inexecução parcial ou total do Contrato, sujeitará a CONTRATADA 

à multa prevista nesta cláusula, descontada a garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e penal, assegurada a prévia e ampla defesa.. 

 

 

11.1 A CODHAB deverá designar formalmente o(s) profissional(is) responsável (is) técnico (s) que deverá (ão) 

responder pelas atribuições inerentes ao (s) fiscal (is) do contrato, titulares e suplentes, estabelecida pela 

Resolução CONFEA nº 218, de 29 de junho de 1973, em conformidade com o artigo 67 da Lei nº 8.666/93. A 

estes caberá a responsabilidade de acompanhar a execução do Contrato, aferir as medições das diversas etapas 

de execução, em conformidade com o cronograma físico-financeiro, e emitir o termo de recebimento provisório 

e definitivo de conclusão dos serviços. 

Para a avaliação, acompanhamento e recebimento dos produtos especificados neste Termo de Referência, além 

do fiscal do contrato, poderá ser constituída uma Equipe de Acompanhamento e Fiscalização, formada por 

técnicos da CODHAB e/ou por técnicos do IBRAM, para acompanhamento, recebimento e avaliação dos 

produtos. 

Serão realizados contatos formais previamente marcados pelo fiscal do contrato, por meio de reuniões, para 

avaliação dos Produtos e para verificação do desenvolvimento dos trabalhos e ajustes necessários. 

Os produtos e serviços serão avaliados buscando verificar se os objetivos definidos foram alcançados e se todas 

as atividades previstas foram realizadas com sucesso. Além desses aspectos, o produto também será avaliado 

quanto ao conteúdo, quanto à forma de apresentação, se atendeu as especificações e exigências técnicas 

estabelecidas e quanto ao prazo, se foi cumprido o prazo acordado e as dificuldades na execução das atividades. 

 

12.1 Obriga-se a CONTRATADA a recolher, como garantia da execução do objeto contratado importância 

correspondente a 5%(cinco por cento) do valor deste contrato na assinatura deste instrumento em títulos da 

dívida pública, seguro garantia, fiança bancária, ou em dinheiro mediante guia a ser fornecida pela CODHAB. 

Parágrafo Primeiro – A garantia ora prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o 

recebimento definitivo do objeto do contrato. Quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, na forma 

da lei, se for o caso. 

9 CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

10 CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E MULTAS 

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA 
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Parágrafo Segundo – A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir da data da assinatura 

do contrato firmado, para efetivar a prestação da garantia e apresentar o comprovante respectivo. 

 

13.1 O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando para tanto manifestação escrita de uma das 

partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do 

Contrato.  

 

14.1 A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses autorizadas pelos artigos 

78 e 79 da Lei no. 8.666/1993, justificando o motivo e assegurado à CONTRATADA o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências determinadas pelo artigo 80 

do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas neste contrato. 

Parágrafo Único – O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, sem que caiba à CONTRATADA, direito à indenização de qualquer espécie, nos casos previstos 

nos Artigos 77 e 78, Incisos I a XVII da Lei no. 8.666/1993, observadas as disposições do §2º do Artigo 79 da 

mesma lei. 

 

15.1 A CONTRATADA reconhece os direitos da CODHAB em caso de rescisão administrativa prevista no 

artigo 77, da Lei no. 8.666/93.  
 

16.1 Fica estabelecido o Foro da Circunscrição de Brasília/DF, do TJDFT, para dirimir eventuais dúvidas ou 

conflitos advindos do contrato. 

Os casos omissos serão resolvidos no âmbito da Lei nº 13.303/2016, e, no que couber, na Lei 8.666/1993. 

O presente Contrato foi elaborado segundo Termo de Referência constante ao Processo nº 00392-

00009434/2018-91 – CODHAB, o qual integra o presente instrumento independente de transcrição. 

 

17.1 A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CODHAB, na 

Imprensa Oficial, sob a responsabilidade da CONTRATANTE. 

E, por estarem assim justos e de acordo, assinam o presente em 03(três) vias de igual forma e teor, na presença 

de 02(duas) testemunhas abaixo nomeadas, que também assinam. 
 

Brasília-DF, de de 

2019. 

 

 

 

  
Wellington Luiz de Souza Silva 
Diretor-Presidente/CODHAB-DF 

 

 

  
XXXXXXXX 

XXXCONTRATADA

XXX 

Testemunhas: 
 

 

 

 

 

 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DISSOLUÇÃO DO CONTRATO 

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DA RESCISÃO DO CONTRATO 

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CODHAB/DF 

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA DA PUBLICAÇÃO 
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NOME

: 

CPF: 

  
NOME

: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II - DO EDITAL 

 

 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

(D E C L A R A Ç Ã O) 

 

 

Ref.: (Identificação da Licitação) 

 

A empresa ................................., 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, bem como não utiliza mão 

de obra infantil na prestação dos serviços objeto desta licitação, nos termos da  Lei Distrital nº 5.061 de 08 de 

março de 2013 (Modelo Anexo III deste Edital). 

 

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 III - DO EDITAL 

 

 

MODELO DE 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. 

 

 

Brasília-DF,       de               de         . 

 

 

 

______________________________ 

Representante Legal 

CPF Nº            
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ANEXO IV - DO EDITAL 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

A empresa ..............................................................., 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. 

 

 

Brasília-DF,      de             de          . 

 

 

 

Representante Legal 

CPF Nº 
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