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MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – PE/SRP 
TIPO: MENOR PREÇO POR GRUPO 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
 
INTERESSADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL.  
UASG: 925992 
PROCESSO Nº: 392.003.195/2017 
 
OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de 
material permanente – Mobiliário, Equipamentos, Utensílios e Enxoval, além de material de copa e 
cozinha e limpeza para atender esta Companhia conforme especificações e condições descritas 
no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às 09:59 horas do dia 20/12/2017. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 10:00 horas do dia 20/12/2017. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10:00 horas do dia 20/12/2017. 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 
pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas 
no sistema eletrônico. 
 
ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço 
www.comprasgovernamentais.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 para SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo 
MENOR PREÇO POR GRUPO, para aquisição dos objetos especificados no Anexo I deste edital. 
O presente certame será regido pela Lei nº 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Federal no 
5.450/2005, acolhido no Distrito Federal pelo Decreto 25.966/2005, Decreto Distrital nº 
36.519/2015, Decreto nº 3.722/2001, Decreto nº 7.892/2013, Lei Distrital nº 4.611/2011, Lei 
Distrital nº 5.061/2013, Lei Distrital nº 5.980/2017, Lei Distrital n.º 2.340/1999, Decretos Distritais: 
26.851/2006, Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 13.303/2016, e no que couber, a Lei Federal 
nº 8.666/1993 e alterações posteriores, bem como as demais normas pertinentes aplicáveis ao 
objeto, observadas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos. 
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos. 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que 
promova a comunicação pela internet, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, 
os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases. 
Os trabalhos serão conduzidos pelo servidor Fabio Castelo Branco Cordeiro da Rocha, designado 
Pregoeiro por intermédio da Resolução nº 100.000.260/2017, de 14 de agosto de 2017, publicada 
no DODF nº 157 de 16 de agosto de 2017, e auxiliado pela equipe de apoio, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para a página eletrônica: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, que terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar 
o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado 
pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a 
conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; dirigir a 
etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os 
recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indica o 
vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da 
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equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 
homologação. 
O Edital estará disponível no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.codhab.df.gov.br. 
 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para contratação de empresa 
especializada no fornecimento de material permanente – Mobiliário, Equipamentos, Utensílios e 
Enxoval, além de material de copa e cozinha e limpeza para atender esta Companhia conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
1.2. A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela 
constante no Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos 
forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 
 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 

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

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

2.2. Fica permitida a participação de empresas concorrentes com sócios em comum como 
apenas uma licitante, garantindo assim a participação de todas as pessoas jurídicas em conjunto, 
em atendimento ao disposto na Lei Distrital nº 5.980, de 18 de agosto de 2017. 

2.2.1. Para efeito ao disposto no item anterior, fica vedada a participação de empresas com 
sócios em comum nos casos de: 

2.2.1.1. Convite 
2.2.1.2. Contratação por dispensa de licitação; 
2.2.1.3. Existência de relação entre as licitantes e a empresa responsável pela elaboração 
do projeto executivo; 
2.2.1.4. Contratação de uma das empresas visando fiscalizar serviços prestados por outra 
do mesmo grupo de sócios. 

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

2.4.1. Empresas que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, estrangeiras que não funcionem no 
país, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou 
indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem como as que estejam punidas com 
suspensão do direito de licitar ou contratar com o Distrito Federal, com os demais Estados e 
seus Municípios e bem como com a União. 
2.4.2. Empresas que estejam temporariamente suspensas de participar de licitação ou de 
contratar com a Administração, em qualquer órgão ou entidade, seja federal, estadual, distrital 
ou municipal, da Administração Pública direta ou indireta. (Parecer nº 202/2011 – 
PROCAD/PGDF) 
2.4.3. Pessoas físicas não empresárias. 
2.4.4. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  
2.4.5. O autor do Termo de Referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física ou 
jurídica.  
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2.4.6. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de 
referência, ou do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 
controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

2.5. É vedada a pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção 
seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da 
administração pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de 
confiança por meio de: (Decreto nº 32.751/11, art. 8º) 

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

2.6. É vedado o uso de mão de obra infantil, nos termos da Lei nº 5.061, de 08 de março de 2013. 
2.7. Empresas constituídas em consórcios e pessoas físicas. 
2.8. Nos termos da lei 13.303/2016 estão impedidos de participar: 

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

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

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

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

3. DO PREÇO 

3.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado, identificado nos preços 
unitários estimados no Termo de Referência, Anexo II deste Edital, na data da apresentação da 
proposta, para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, 
desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento. 
3.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à execução do objeto desta 
licitação. 
3.3. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro, admitida 
revisão quando houver desequilíbrio da equação econômica – financeira inicial da ata, nos temos 
da legislação que rege a matéria. 
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3.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no interstício anual de vigência do registro, 
admitida à revisão quando houver desequilíbrio da equação financeira inicial da ATA, a teor da 
legislação de regência. 
 

4. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

4.1. As empresas que desejarem participar do Pregão deverão enviar a proposta eletronicamente, 
até o dia e horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo deste Edital, ou no primeiro 
dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nessa data, devendo todos os campos 
do formulário disponibilizado ser preenchidos, observando as orientações contidas no 
mencionado endereço. 
4.2. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em 
condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, devendo para isso fazer o seu devido enquadramento como ME ou EPP em campo próprio 
no sistema, QUANDO DO CADASTRO DE SUA PROPOSTA, DECLARANDO assim, para fins legais, 
sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 
empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em 
especial quanto ao 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. 
 

5. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

5.1. 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. 

5.1.1. A chave de identificação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser 
utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico realizado no Compras Governamentais, 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.  

5.2. As licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao 
sistema para participarem do certame. 
5.3. O credenciamento da licitante, bem como sua manutenção, dependerá de registro cadastral 
atualizado no SICAF. 
5.4. 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. 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Secretaria de 
Logística e Tecnologia da  Informação-SLTI/MPOG, provedor do sistema, ou a Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, promotora da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 
terceiro. 
5.6. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento público de procuração e/ou 
particular com firma reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para praticar 
todos os atos inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, 
dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou 
contrato social, ou instrumento específico no qual estejam expressos seus poderes para exercer e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  
5.7. 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 Compras 
Governamentais: 

http://www.codhab.df.gov.br/
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5.7.1. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, atestando, sob as penas da lei, que 
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatória, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
5.7.2. 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; 
5.7.3. Declaração de elaboração independente de proposta, em cumprimento ao disposto na 
Instrução Normativa SLTI nº 2/2009, de 16/09/2009, publicada no DOU de 17/09/2009; 
5.7.4. Comprovação, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte, de 
enquadramento em um dos dois regimes, caso tenha se utilizado e beneficiado do tratamento 
diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 
123/06. 
5.7.5. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 
está em conformidade com as exigências do Edital. 

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

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO 

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 e 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, Pregoeiro 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 com VALOR GLOBAL DO GRUPO, em moeda nacional 
do Brasil, até a data e hora marcada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, quando, 
então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 
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 proposta”, ou por endereço eletrônico: 
licitacoes@codhab.df.gov.br, em caso de indisponibilidade do primeiro, a proposta de preços, 
juntamente com a documentação prevista para sua aceitação. 

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 2 (duas) horas, caso a solicitação se dê dentro das primeiras 2 (duas) 
horas. 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”. 

6.6. Sendo aceitável sua proposta, a empresa vencedora deverá) apresentá-la em papel timbrado, 
datada, assinada, juntamente com a documentação de habilitação, em envelope fechado e 
identificado o pregão, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da solicitação do 
pregoeiro, na CODHAB, SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14, Setor Comercial Sul, Comissão 
Permanente de Licitações – 6º andar– CEP 70.036-918 – Brasília/DF, devendo a proposta conter: 

a) Razão Social da proponente, endereço, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do 
Distrito Federal; 
b) A proposta da empresa deve estar em papel timbrado, datada, assinada, com a 
especificação em conformidade com o solicitado, contendo indicação de todas as 
características dos produtos cotados, com descrição clara e detalhada de cada produto 
ofertado, de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital; 
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c) Conter valores unitários, bem como total anual para os itens que compõem o GRUPOS, 
conforme Modelo de Proposta de Preços constante do Anexo III deste Edital, onde os valores 
unitários não poderão ser superiores aos valores unitários estimados no Anexo II. deste edital, 
devendo estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, encargos sociais, transporte, 
instalações, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o 
objeto desta licitação. Os valores deverão ser expressos em algarismo e por extenso em 
moeda nacional. Havendo divergência entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá o 
valor por extenso; 
d) Conter declaração de que irá fornecer os materiais e equipamentos de acordo com as 
exigências e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste 
edital, inclusive no tocante ao prazo de inicio da execução que deverá ser de até 15 (quinze) 
dias após a assinatura do contrato. 
e) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
data de sua entrega. 
f) Declarar que tomou ciência da descrição do objeto e que atenderá a todas as 
especificações técnicas constante do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 

6.7. Em caráter excepcional o Pregoeiro poderá considerar as propostas anexadas no sistema 
COMPRAS GOVERNAMENTAIS como propostas originais, dispensando assim o encaminhamento 
que trata o item 6.6, desde que estejam devidamente anexadas no sistema, assinadas e datadas. 
6.8. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 
apresentadas. Aberta a sessão, em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da 
proposta apresentada, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros 
formais. 
6.9. Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores superiores aos preços 
oficiais ou estimados pelos órgãos interessados, tanto para os itens quanto para os respectivos 
lotes. O desrespeito a essa regra levará os lotes a serem considerados fracassados, caso não se 
obtenha êxito com a negociação a ser solicitada, seguindo a ordem de classificação. 
6.10. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos 
de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os materiais e/ou serviços serem fornecidos 
sem ônus adicional. 
6.11. Havendo divergência entre a especificação constante no Termo de Referência – Anexo I e a 
especificação contida no Sistema Compras Governamentais (código BR), prevalecerá a 
especificações do Termo de Referência. 

6.11.1. Se na proposta a especificação estiver incompleta e na ausência de qualquer 
discordância da especificação prescrita neste edital, será considerada igual à exigida, 
obrigando-se o proponente à entregar o objeto de forma que atenda plenamente ao 
estabelecido no Anexo I deste Edital. 

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

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

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. 

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

7.2. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero. 
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7.3. Serão desclassificadas propostas que contenham preços excessivos ou manifestamente 
inexequíveis, assim entendidos: 

I – Preços excessivos, quando os mesmos apresentarem valores superiores ao preço estimado 
constante deste Ato Convocatório/Anexo; 
II – Inexequíveis, sejam inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais, 
quando o licitante será convocado para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, e, se 
não demonstrado, será desclassificado; 

7.4. Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado. 
7.5. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos 
no Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo. 
7.6. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do 
recebimento do seu lance e respectivo horário de registro e valor. 
7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado pelo pregoeiro 
para a abertura da sessão de lances e as seguintes condições: 

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

7.8. No julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR GRUPO desde 
que atendida as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e 
demais condições estabelecidas neste Edital. 

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

7.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado vedado a identificação do detentor do lance. 
7.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. 
7.11. O Pregoeiro poderá se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos 
internos e externos, bem como aos órgãos requisitantes da compra do material objeto deste 
Pregão, a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento das especificações dos produtos 
cotados, definindo nova data para continuidade da sessão licitatória. 
7.12. O Sistema Eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 
será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
7.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, 
pelo Sistema Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, 
para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo 
negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital. 

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

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

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

7.14.2.1. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º do artigo 44 
da Lei Complementar nº 123/06 será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

7.14.3. Para efeito do disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06, ocorrendo o 
empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

7.14.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos por item 
e/ou lote em situação de empate, sob pena de preclusão do direito. Apresentado proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, ser-lhe-á adjudicado o objeto 
licitado;  
7.14.3.2. 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 123/06, serão convocadas 
as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei 
Complementar nº 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
7.14.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontre em situação de empate, será efetuado sorteio, 
aleatório e automático pelo sistema, entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta.  

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

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

7.15. Encerrada a fase de lance o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a 
habilitação do licitante conforme disposto neste Edital. 

7.15.1. Para efeito de comprovação ao disposto no item 4.2 deste Edital, a licitante deverá 
fornecer informações referentes à relação nominal dos proprietários e sócios das empresas 
participantes do certame. 

7.16. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor valor e o estimado para a contratação. 
7.17. Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias e do Edital, será declarado o 
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

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

7.20.1. Sem prejuízo da divulgação do momento de retomada da sessão na forma mencionada 
acima, serão enviadas mensagens eletrônicas (e-mails) aos representantes dos licitantes para 
o mesmo fim, prevalecendo, em caso de inexatidão ou não envio dessas mensagens, a 
informação publicada eletronicamente na página do presente pregão eletrônica. 
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7.21. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 
Edital e seus Anexos, a proposta será desclassificada. 
7.22. A licitante vencedora deverá enviar no prazo máximo de até 3 (três) dias úteis, contados a 
partir da solicitação do pregoeiro, sua proposta devidamente adequada ao preço negociado, bem 
como a documentação de habilitação, nos termos do item 6.5 deste Edital. 
7.23. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 
 

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.  

8.1.1. Excepcionalmente e a pedido do licitante, o prazo previamente fixado no edital poderá 
ser prorrogado pelo Pregoeiro, desde que verificados motivos razoáveis para o atendimento da 
solicitação, por mais 2 (duas) hora, caso a solicitação se dê dentro das primeiras 2 (duas) 
horas. 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”. 

8.1.1.1. Nesse caso, será convocada a próxima licitante, na ordem de classificação, para 
envio da documentação, no prazo estipulado no item 8.1. 

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

8.2. Para habilitar-se as empresas deverão estar devidamente cadastradas e habilitadas 
parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e apresentar a 
documentação complementar solicitada ou aquela relacionada no Item 8.2.2 deste Edital.  

a) A habilitação fica condicionada à verificação dos seus respectivos registros, bem como da 
validade dos documentos cadastrais e de habilitação parcial por meio de consulta “on-line” ao 
SICAF, no ato da abertura do certame, que será impressa sob forma de “Declaração de 
Situação”, que instruirá o processo, nos termos dos 13.303/2016, e no que couber a Lei 
8.666/93, do artigo 3º do Decreto n.º 3.722/2001 e da instrução Normativa MARE n.º 5 de 
21/07/95, republicada no DOU do dia 19/04/96; 
 
8.2.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes 
documentos: 

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

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 
13.303/2016, e no que couber a Lei nº 8.666/93, 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; 

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

a) A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço 
Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme regulado pelo subitem 8.2.2 deste edital. 

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

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

I – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, 
devidamente atualizado, nos termos da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990; 
II – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria 
Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, 
de 30.4.2007; 
III – Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No 
caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões 
de cada um dos distribuidores; 
IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, 
conforme determina a Lei 12.440, de 07 de Julho de 2011.  
V – Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser efetuada mediante 
Certidão Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas 
administrados, conforme preconizado no artigo 1º do Decreto n.º 6.106/2007; 
VI – Prova de regularidade para com a Fazenda Pública da sede do licitante; 
VII - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, emitida pela 
Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para as 
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empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, que poderá ser obtida por meio do 
site www.fazenda.df.gov.br; 
VIII – Comprovação de aptidão, por intermédio da apresentação de Atestado (s) de Capacidade 
Técnica, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
para a qual a empresa tenha desempenhado atividade pertinente e compatível em 
características e prazos com o objeto desta licitação; 
IX – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios.  

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

 
          ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LG = -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 
 

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

      PASSIVO CIRCULANTE 
 
 

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

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

X – Apresentar registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  
XI – Apresentar prova de inscrição Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; e  
XII – Apresentar registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
devidamente registrado na Junta Comercial para comprovação do ramo de atividade e do 
capital social, quando for o caso. 
XIII – Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) 
anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para 
qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666/93) 
(modelo Anexo V), e mão de obra infantil na execução do objeto desta licitação, nos termos da Lei 
Distrital nº 5.061 de 08 de março de 2013; 
XIV - Declaração de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de 
acordo com o art. 11 do Decreto nº 6.204/07, se for o caso; 
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XV - Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme estabelecida na Instrução 
Normativa nº 2/2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MP, publicada 
no DOU de 17/09/2009; 
XVI - Declarar, sob as penas da lei, da superveniência de fato impeditivo da habilitação (exigida 
somente se houver fato impeditivo); 

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

8.3.1. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação 
prevista no §2º do art. 75 da Lei 13.303/2016, 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. 

8.4. Os documentos necessários à habilitação, quando enviados ao pregoeiro, deverão ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou mediante 
cotejo das cópias com os originais pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio ou 
publicação em órgão de imprensa oficial. 
8.5. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da matriz ou 
todos em nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz 
e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.  
8.6. Para os efeitos desta licitação, considera-se sede a matriz ou o único estabelecimento 
comercial, industrial e de prestação de serviços da empresa (mesmo CNPJ). 
8.7. Em todas as hipóteses referidas nos 8.2.1 e 8.2.2 deste Edital, não serão aceitos protocolos, 
tampouco documentos com prazo de validade vencido.  
8.8. Quando o documento e/ou certidões apresentados não informarem a sua validade deverão 
estar datados dos últimos 90 (noventa) dias, exceto a Certidão de que trata o inciso III dos 
subitens 8.2.1 e 8.2.2, deste Edital. 
8.9. A empresa que não incluir a documentação de habilitação em campo próprio disponibilizado 
pelo sistema ou encaminhar para o endereço eletrônico licitacoes@codhab.df.gov.br, em caso de 
indisponibilidade do primeiro, quando solicitado pelo pregoeiro, ou que não enviar sua proposta de 
preço, bem como a documentação de habilitação no prazo estabelecido neste Edital será 
inabilitada e estará sujeita às penalidades previstas no Decreto 26.851/2006, lei 13.303/2016 e 
alterações posteriores. 
 

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 Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, 
alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006 e Lei 
nº 13.303/2016:  

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

a) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se 
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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. 83 da Lei 13.303/2016). 

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 Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, quando o 
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e 
II - pelo ordenador de despesas se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de 
execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o 
contrato.  

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; (Decreto nº 35.831, de 19 de setembro de 2014);  
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas 
obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, 
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o 
inadimplemento completo da obrigação contratada; (Decreto nº 35.831, de 19 de setembro de 
2014);  
III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por 
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e 
II deste subitem;  
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do 
serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e 
V- até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento 
de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. (Decreto nº 35.831, de 19 de 
setembro de 2014);  

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

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

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. 
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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 do subitem 9.1.2 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 rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em 
admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 
9.3.1.  
9.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 9.3.1 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, de 23 de junho 
de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com 
os prazos a seguir:  

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

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

9.4.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 
I - a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, quando o 
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e  
II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação 
ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de 
empenho ou assinar o contrato.  

9.4.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.  
9.4.4. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as 
condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.  

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 CODHAB, 
estarão sujeitas às seguintes penalidades:  

I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por 
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até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e  
II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 9.5; 
III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 9.4.3 e 9.4.4. 

9.5.2. As sanções previstas nos subitens 9.4 e 9.5 poderão também ser aplicadas às 
empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais Lei n° 
13.303/2016, e no que couber, nos às Leis nº 8.666, de 1993 e nº 10.520, de 2002: 

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

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 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da 
respectiva notificação.  
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 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena 
de responsabilidade.  
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, 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 dos recursos, ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a 
autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no 
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação 
mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal. 
9.6.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as 
sanções aplicadas com fundamento nos subitens 9.2 e 9.3 deste capítulo de penalidades, as 
quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 
8.666, de 1993. 
9.6.7. De acordo com o inciso §1º do art 59 da Lei nº 13.303, de 2016, caberá recurso de 
representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 
objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico, dos atos decorrentes 
dessa Lei. 
9.6.8. Caberá pedido de reconsideração, da decisão do Diretor Presidente da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal contra os atos decorrentes conforme o caso, 
na hipótese do §2º, art. 83 da Lei nº 13.303/2016, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação 
do ato. 

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 
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9.8.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 
26.851/06 e suas alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, 
ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das 
obrigações licitatórias e/ou contratuais. 

9.9. Disposições Complementares 
9.9.1. As sanções previstas nos subitens 9.2, 9.3 e 9.4 do presente capítulo 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 o presente Pregão qualquer pessoa 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 Pregoeiro, 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. 

10.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser envidados ao 
pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico pelo endereço eletrônico licitacoes@codhab.df.gov.br, no 
horário de 08h00 às 18h00. 

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

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

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

10.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
10.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na CODHAB, 
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14, Setor Comercial Sul, Comissão Permanente de Licitações – 
6º Andar – CEP 70.036-918 – Brasília/DF.  
10.6. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento 
da sessão do pregão, implicará decadência do direito da licitante de recorrer, podendo o pregoeiro 
adjudicar os objetos à vencedora. 
10.7. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas 
decisões e ao Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 
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Federal, ou autoridade equivalente à decisão final sobre os recursos contra atos do Pregoeiro, nos 
termos do art. 8°, IV c/c art. 11, VII, do Decreto 5.450/05. 
10.8. Manifestada a intenção de interpor recurso, ficarão os demais licitantes intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
dos seus interesses, nos termos do art. 26, do Decreto 5.450/05. 
10.9. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o 
Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, ou 
autoridade equivalente, procederá à homologação do certame. 
10.10. O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, nos termos do § 1° do art. 26 
c/c art. 27, todos do Decreto 5.450/05.  
10.11. 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, sob pena de recair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas na Lei 13.303/2016 e, no que couber, na Lei n.º 8.666/93 e alterações subsequentes. 
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 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 
cominações legais. 
11.3. O prazo para assinatura do contrato será de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da 
intimação do adjudicatário, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Administração. 

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. 81 da Lei nº 13.303/2016 e, no que couber, à Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
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 terá sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses (artigo 71 da Lei n° 
13.303/2016), podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 72 da Lei n° 13.303/2016, sendo as 
expensas para publicação do extrato no DODF a cargo do Contratante; 
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 Distrital n° 26.851/2006, no Decreto Distrital n° 26.993/2006, no 
Decreto Distrital n° 27.069, Lei nº 13.303/16 e, no que couber, na Lei Federal n° 8.666/93 e 
alterações subsequentes. 
11.8. Por ocasião da celebração do contrato será exigida da licitante vencedora a prestação de 
uma das seguintes garantias: 

I - caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei n° 11.079, de 2004) 
II - seguro-garantia; ou, 
III - fiança bancária. 
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11.8.1. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima, no percentual 
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, de acordo com o disposto no § 2º, art. 70 da Lei 
n.º 13.303/2016). 
11.8.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição 
financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital 
ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos 
benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002. 
11.8.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora: 

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

11.8.4. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia 
exigida será considerada recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata 
anulação da N.E (nota de empenho) emitida. 

11.9. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes supletivamente, os princípios de 
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 68, da Lei n.º 
13.303/2016 e, no que couber, a Lei nº 8.666/93. 
11.10. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato no 
prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 
classificação, conforme o disposto no Inciso XXIII, do artigo 4º da Lei 10.520/2002.  
11.11. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento das condições estabelecidas no instrumento convocatório, sujeito o infrator às 
penalidades legalmente estabelecidas, bem como no decaimento do direito à contratação, 
conforme disposto no art. 75 da Lei 13.303/2016 e, no que couber, à Lei 8.666/93. 
11.12. O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos do §2º, art. 
75 da Lei nº 13.303/2016, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas 
pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 
11.13. A inexecução parcial ou total do contrato, de acordo com o artigo 78 da Lei 8.666/93, 
ensejará a sua rescisão e a penalização da empresa nos termos deste Edital e da Lei 8.666/93. 
11.14. O contrato a ser firmado poderá ser prorrogado, nos termos do artigo 72 da Lei n° 
13.303/2016.  
11.15. O critério de reajuste, quando couber, serão fixos e irreajustáveis até um ano de vigência 
contratual. Após este período será reajustado com base na variação do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo - IPCA. 
11.16. A variação de preços para efeito de repactuação será realizada nos termos do Decreto no 
34.518/2013, de 11/07/2013, publicado no DODF de nº 144, pág. 45 de 15 de julho de 2013. 
 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1. Acusar recebimento da Nota de Empenho. 
12.2. Entregar o material no prazo, no local, em conformidade com as especificações e nas 
demais condições exigidas neste Termo de Referência; 
12.3. A contratada deverá repor em até 10 dias corridos, o produto adquirido que apresentar 
defeito. 
12.4. Cumprir os horários de funcionamento da Contratada ou horário acordado; 
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12.5. Na Nota Fiscal/Fatura deverá constar a mesma descrição constante na Nota de Empenho. 
12.6. A devolução de produto com defeito no ato do recebimento do material, implicará também, 
na devolução da Nota Fiscal, a qual será reapresentada junto com o produto substituído. 
12.7. Os bens deverão ser entregues e montados pela contratada em local a ser definido pela 
contratante. 
12.8. Promover imediata substituição dos itens em decorrência de defeitos de fabricação ou em 
virtude de erros de instalação ou desaprovação por parte da CODHAB. 
12.9. Responsabilizar-se por qualquer dano pessoal ou material causado ao Distrito Federal ou a 
terceiros, em virtude da montagem do material. 
12.10. Comunicar previamente e por escrito eventuais atrasos, anormalidades ou paralisações, 
prestando os esclarecimentos e justificativas julgadas necessárias, pelo que serão avaliados e, 
por extensão, decididos pelo executor e pela CODHAB.  
12.11. Substituir, sempre que determinado, qualquer empregado cuja atuação, comportamento ou 
conduta profissional seja incompatível com o serviço público. 
12.12. Manter durante toda a execução todas as condições estabelecidas neste Termo de 
Referência. 
12.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratação, sem a prévia 
anuência da contratante. 
12.14. Apresentar Nota Fiscal de acordo, a qual deverá conter todos os custos envolvidos e 
eventuais descontos porventura concedidos, bem como cópias das Certidões de regularidade 
fiscal e trabalhista com o Distrito Federal, União, FGTS, INSS e CNDT da Justiça do Trabalho. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. Emitir Nota de Empenho em favor da contratada. 
13.2. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada. 
13.3. Requisitar somente o tipo de material objeto do presente Termo de Referência. 
13.4. Efetuar o pagamento à contratada mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente 

atestada pelo executor e, das certidões de regularidade fiscal e trabalhista (GDF, UNIÃO 
FGTS e CNDT da Justiça do Trabalho). 

13.5. O fornecimento e instalação deverão ser acompanhados e fiscalizados por um 
representante da Administração Pública distrital, na qualidade de Executor do Contrato, 
especialmente designado para tal, nos termos do artigo 67 da Lei n.º 8.666/93. 

13.6. As providências que ultrapassarem as competências do Executor serão determinadas 
pelos seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas necessárias ao 
restabelecimento da situação de normalidade do contrato. 

13.7. Permitir o acesso dos funcionários da contratada nas dependências das unidades da 
CODHAB, desde que estejam devidamente identificados.  

14. DO PAGAMENTO 

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

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB 
nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 
II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido 
pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 
III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 
IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, 
conforme determina a Lei 12.440, de 07 de Julho de 2011.  
V – Certidão de Negativa , referente a Débitos junto a  União ; 
VI – Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 

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

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

14.6. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do § 7º, art. 81 da 
Lei 13.303/2016 e será executada após regular processo administrativo, oferecido a contratada a 
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da 
notificação, nos termos do § 2°, art. 83 da mesma lei. 
14.7. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou 
superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante 
crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para 
tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus 
créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 
18/02/2011. 
 

15. DO LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO 

15.1. Os equipamentos, materiais e demais objetos deste Edital deverão ser entregues e 
instalados pela Contratada nos locais definidos no Item 4 do Termo de Referência, Anexo I deste 
Edital. 
 

16. DA VALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1. O registro formalizado na Ata a ser firmada entre a CODHAB e as empresas que 
apresentarem as propostas classificadas em primeiro lugar no presente certame, terá validade de 
12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação. 
16.2. Durante o prazo de validade do registro de preços a CODHAB não ficará obrigada a 
comprar os produtos objeto deste pregão exclusivamente pelo sistema de registro de preços, 
podendo realizar licitações ou proceder a outras formas de aquisição quanto julgar conveniente, 
desde que obedecida à legislação pertinente às licitações, ficando assegurado ao beneficiário do 
registro a preferência em igualdade de condições. 

16.2.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quanto a CODHAB optar pela aquisição por meio legalmente permitido 
e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado. 
16.2.2. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de 
mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, 
sendo que serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que 
forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela CODHAB. 
16.2.3. Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior a média dos preços de 
mercado, o gerenciador solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço 
registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos no subitem anterior. 
16.2.4. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso 
assumido, e o gerenciador da ata deverá convocar, os demais fornecedores visando igual 
oportunidade de negociação. 

16.3. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata nos subitens anteriores, o 
gerenciador procederá à revogação da ata, promovendo a compra por outros meios licitatórios. 
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17. DA ADESÃO DE OUTROS ORGÃOS 

17.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 
17.2. Considerando o reduzido quadro de servidores lotados na Comissão permanente de 

licitação desta Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – 
CODHAB/DF, a aceitação de outros participantes, além dos que já fazem parte do 
planejamento deste certame, poderia acarretar em lesão ao princípio da eficiência, pois em 
decorrência da complexidade e acúmulo de serviços que poderia ser gerado pela 
CPL/CODHAB – DF no gerenciamento da ata,  poderia ter prejuízo na execução e bom 
andamento dos serviços inerentes à mesma. Justifica-se assim a opção de não admitir 
adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. 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. 
18.2. 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. 
18.3. A licitante vencedora ficará obrigada a fornecer o objeto e executar os serviços correlatos 
descritos do Contrato, no local nela indicado, sem que isso implique em acréscimo nos preços 
constantes das propostas; 
18.4. A critério do pregoeiro, que deverá justificar previamente no “chat” de mensagens, o prazo 
de 2 (duas) horas 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 2 (duas) horas. 
18.5. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório desclassificar a 
proposta da licitante que for declarada inidônea na área da Administração Pública. 
18.6. 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 artigo 62 da Lei n.º 13.303/2016. 
18.7. A contratada poderá a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessária, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, conforme 
disposto no §1º, art. 81 da Lei 13.303/2016. 
18.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, 
de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou 
para menos, conforme o caso, conforme disposto no §5º, art. 81 da Lei nº 13.303/2016. 
18.9. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste Pregão; 
18.10. Nos preços apresentados deverão constar todas as despesas, custos, impostos e taxas 
que incidirão no fornecimento e instalação do material. 
18.11. É importante salientar que se porventura alguma situação não prevista neste termo ocorrer, 
todas as consequências de sua existência serão regidas pela Lei Federal nº 13.303/2016 e no que 
couber pela Lei federal nº 8.666/93. 
18.12. A garantia para assistência técnica assegurada pelo fabricante do equipamento, deverá 
acompanhar o produto no ato da sua entrega. 
18.13. A contratada deverá assegurar que os serviços executados na montagem e instalação dos 
equipamentos e mobiliários tenham garantia de pelo menos 90 (noventa) dias. 
18.14. O resultado de julgamento do certame será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. 
18.15. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília – DF, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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18.16. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate 
à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 
18.17. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo a Pregoeiro, no 
endereço mencionado no preâmbulo, ou pelo telefone (61) 3214-1830. 
18.18. Em caso de divergência entre o Termo de Referência e o Edital de Licitação, prevalece o 
Edital. 
 

19. DOS ANEXOS 
19.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

19.1.1. Anexo I – Termo de Referência; 
19.1.2. Anexo II – Estimativa de Preços; 
19.1.3. Anexo III – Modelo de Proposta de Preços; 
19.1.4. Anexo IV – Modelo de Declaração de Vistoria; 
19.1.5. Anexo V – Modelo de Declaração que não Emprega Menor; 
19.1.6. Anexo VI – Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
19.1.7. Anexo VII – Minuta de Ata de Registro de Preços; 
19.1.8. Anexo VIII – Minuta de Contrato; 

 
Brasília, XX de XXXXXXX de 2017. 

 
________________________________ 

Fabio Castelo Branco 
Pregoeiro 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. DO OBJETO: 

1.1. Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de 
material permanente – Mobiliário, Equipamentos, Utensílios e Enxoval, além de material de copa e 
cozinha e limpeza para atender esta Companhia conforme especificações e condições descritas 
neste Termo de Referência. 
 

2. DA JUSTIFICATIVA: 

2.1. Justificativa da Aquisição: 
2.1.1. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, com 
autorização de criação dada pela Lei n° 4.020, de 25 de setembro de 2007, tem por finalidade a 
execução da Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, podendo articular-se 
com políticas e programas que visem ao desenvolvimento das funções econômicas e sociais 
da população, preferencialmente de baixa renda, com o intuito de assegurar o bem estar das 
comunidades, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente. 
2.1.2. Nesse sentido, a CODHAB vem prestando os serviços de Assistência Técnica em 10 
(dez) áreas de interesse social (ARIS) do Distrito Federal com maior concentração de 
vulnerabilidade habitacional: Sol Nascente I, Sol Nascente II, Sol Nascente III, Pôr-do-Sol, Vila 
Cauhy, Estrutural, Porto Rico, São Sebastião, Brazlândia e Fercal. O trabalho consiste na 
identificação de solução de problemas, oferecendo serviços de elaboração de projetos de 
arquitetura e urbanismo e execução de obra, objetivando a melhoria habitacional para famílias 
com renda de até 3 salários mínimos que atendam os critérios estabelecidos pela companhia. 
2.1.3. Essas ações vêm despertando o interesse e o respeito de diversos órgãos e 
organizações não governamentais (ONG’s) ligados ao tema no Brasil e em outros países, 
reflentido em diversos convites à essa empresa pública para proferir palestras e debates sobre 
o tema, dentro e fora do país, bem como tem provocado várias demandas de estágios não 
remunerados na Companhia.  
2.1.4. A título de exemplo, esse interesse resultou em recente acordo com o Conselho 
Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa – CIALP, com a assinatura de Convênio de 
Cooperação Técnica, nº 01/2016 entre o Governo do Distrito Federal, através da CODHAB e o 
citado Conselho Internacional (cópia anexada aos autos fls. 210/214), no intuito de troca da 
experiência desenvolvida por essa Companhia com arquitetos e estudantes dos países 
signatários, que proporcionarão a ampliação das equipes de trabalho, sem custo de honorários, 
para a execução dessa Política Pública direcionada a população mais carente do Distrito 
Federal. 
2.1.5. Com o intuito de atender ao interesse da Companhia por estágio não remunerado nessa 
área, e ainda em cumprimento ao acordo celebrado e buscando viabilizar operacionalmente tal 
demanda, pretende-se mobiliar e equipar imóvel próprio dessa CODHAB para servir de 
hospedagem aos candidatos desse importante programa habitacional, não residentes no 
Distrito Federal, durante o período do referido estágio não remunerado.  
2.1.6. A aquisição dos materiais diversos (limpeza, copa, cozinha e de consumo) atenderá as 
necessidades da CODHAB-DF para que as atividades em sua Sede Administrativa e nos 10 
(dez) Postos de Assistência Técnica possam decorrer de forma a atender as expectativas do 
público interno e externo; 
2.1.7. A aquisição dos materiais de limpeza visa manter a assepsia no ambiente, diante do 
grande fluxo de pessoas, evitando a proliferação de vírus e bactérias dentro do espaço de 
funcionamento dos Postos de Assistência Técnica, assegurando a saúde dos servidores, tendo 
como preocupação a qualidade de vida no trabalho; 
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2.1.8. A aquisição dos itens de copa e cozinha justifica-se pela necessidade  de atender as 
diversas Unidades da Companhia em suas atividades profissionais e também em atender a 
reposição anual do estoque, bem como, manter uma reserva mínima. 
2.1.9. Assim, com base nas necessidades levantadas, foi elaborado o presente Termo de 
Referência, com vista à realização de registro de preços para a contratação de empresa 
especializada no fornecimento e instalação das seguintes mobília e equipamentos  e demais 
materiais abaixo relacionados. 
2.1.10. Devido à falta de pessoal para gerir a Ata de Registro de Preços optamos por não 
permitir a adesão de outros órgãos públicos. 
 

2.2. Justificativa da Pesquisa de Preço: 
2.2.1. A demanda surgiu a partir da assinatura de Convênio de Cooperação Técnica, nº 
01/2016 entre o Governo do Distrito Federal, através da CODHAB e o Conselho Internacional 
dos Arquitetos de Língua Portuguesa – CIALP, no intuito de troca da experiência desenvolvida 
por essa Companhia com arquitetos e estudantes dos países signatários, que proporcionarão a 
ampliação das equipes de trabalho, sem custo de honorários, para a execução dessa Política 
Pública direcionada a população mais carente do Distrito Federal. 
2.2.2. Como a iniciativa é novidade o interesse de prováveis candidatos ao programa aumenta 
a cada divulgação, e devido a essa demanda crescente, nasceu a ideia de mobiliar imóveis 
próprios desta Companhia. Uma vez que, não temos como definir a quantidade exata da 
demanda e nem espaço físico suficiente para armazenar as aquisições, além do que há 
previsão de entrega do material parcelado, surgiu a necessidade de proceder ao Registro de 
Preço. 
2.2.3. Oportuno esclarecer que no citado acordo internacional as obrigações da CODHAB não 
contempla o fornecimento de moradia aos voluntários; mas essa iniciativa proporcionará a 
redução dos custos de estadia dos candidatos ao estágio, viabilizando assim, a capacitação e 
divulgação e operacionalização de mais essa exitosa e pioneira política pública promovida pela 
Companhia. 
2.2.4. Foram realizadas diversas pesquisas para adesão de atas governamentais, porém as 
mesmas foram insatisfatórias e infrutíferas, pois os produtos pesquisados não tinham 
especificações adequadas para atender a necessidade desta Companhia. 
2.2.5. Com vista a viabilizar a almejada contratação, as pesquisas de preços foram efetuadas 
por meio da internet, colhidas de sítios confiáveis e especializados, contendo hora, data e nome 
do fornecedor, no total de três propostas para cada produto, todos com as especificações 
similares e suficientes para atender o objetivo da aquisição (fls. 003/125). 
2.2.6. O procedimento da contratação será viabilizado por meio de Licitação, conforme Lei nº 
10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Federal nº 5.450/2005, acolhido no Distrito Federal 
pelo Decreto 25.966/2005, pelo Decreto Distrital 36.519/2015, pela Lei Federal nº 13.303/2016 
(Estatuto das Estatais), subsidiariamente, no que couber, pela Lei Federal nº 8.666/93 e pelo 
Decreto Distrital nº 37.189, de 16 de março de 2016. 
2.2.7. As marcas e modelos mencionados nas propostas que foram incluídas nos autos 
servem como referência para  aquisições similares. 
2.2.8. De acordo com o citado Decreto distrital 36.519/2015, em seu §4º, no qual determina 
cuidados nas formações dos preços, esclarecemos o seguinte: 

I – Realizamos busca nos portais de compras governamentais nas áreas Federal e Distrital, 
porém não conseguimos encontrar os produtos de acordo com as características que 
precisamos. 
II – Não temos acessos a outros portais de compras. 
III – Não foram localizados contratos vigentes de outros órgãos públicos atendessem as 
descrições dos produtos objeto deste Termo de Referência. 
IV – Utilizamos a ampla pesquisa de mercado para obter preços em sítios especializados 
dos produtos objeto deste Termo de Referência. 
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V – Realizou-se pesquisa no banco de preço que a CODHAB tem acesso, mas não fora 
atendida nossa demanda. 
VI – As empresas fornecedoras dos materiais precisam de um período maior para fornecer 
as propostas devido ao grande número de itens diferenciados o que não atenderia nossa 
demanda dado o prazo estipulado. 
VII – Para viabilizar a aquisição dos materiais de consumo (copa/ cozinha e limpeza) foram 
realizadas pesquisas de preço com mais de 20 (vinte) empresas do ramo, preço público e 
preços da internet às folhas 234 à 339. 
 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. Especificação do Objeto: 
3.1.1. Os materiais, equipamentos e utensílios pleiteados pela CODHAB neste instrumento, 
deverão conter as especificações mínimas contidas na tabela acima, no entanto, serão 
admitidos materiais com variações conforme especificado em cada item para mais ou para 
menos, desde que a variação não comprometa a funcionalidade a que se destinam. 

3.2. Quantitativo 
3.2.1. Para atendimento as necessidades da Companhia conforme justificativas descritas no 
item 02 tem-se a previsão de mobiliar e equipar até 05 (cinco) unidades habitacionais. No 
cálculo do quantitativo proposto, consideramos mobiliar e equipar unidades com 03 (três) 
quartos, 01 sala, 01 cozinha, 01 área de serviço, 01 banheiro principal e 01 banheiro de serviço.  
3.2.2. Tendo em vista as considerações acima, segue abaixo, tabela com descrição dos itens 
e quantitativos a serem adquiridos para um imóvel e tabela consolidada com os quantitativos 
para mobiliar e equipar até cinco imóveis de características similares quanto às quantidades de 
cômodos. 
 

TABELA 01 – DESCRIÇÃO DOS ITENS PARA 05 (CINCO) IMÓVEIS 
Item Unidade Especificações técnicas mínimas Quant. 

MOBÍLIA 

01 un 

Sofá de 03 (três) lugares com braços, com revestimento em tecido. 
Estrutura interna confeccionada em madeira de reflorestamento 
com tratamento para evitar fungos, cupins e mofo. Assento e 
encosto em Espuma. 
Cor: Cinza chumbo 
Medidas aproximadas: 
Largura: 193 cm 
Profundidade: 77 cm 
Altura: 69 cm 
(Ref.: Modelo Lovely Suede - Mobly) 

05 

02 un 

Rack em  MDP (painel de partículas de média densidade), com 
acabamento em pintura, para uso com TVs de até 32". 
Deve conter nichos aberto e fechado com porta. 
Carga máxima suportável: 20kg/tampo e 10kg/nicho; distribuídos 
uniformemente. 
Cor: Predominantemente Preto  
Medidas aproximadas: 
Largura: 120cm à 160cm 
Profundidade: 35 cm à 45 cm 
Altura: 40cm à 60cm 
(Ref.: Modelo Rush com Pés Palito - Estilare Móveis) 

05 

03 un 
Pufe com estrutura em madeira maciça (Eucalipto) e chapa dura 
com espuma de poliuretano (D14/assento e D14/laterais) e 
revestimento sintético em PVC. Com pés de plásticos. 

10 
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Carga máxima suportável: 100kg. 
Cor: Branco 
Medidas aproximadas: 
Largura: 45 cm 
Profundidade: 45 cm 
Altura: 45 cm 
(variação máxima de 10% para mais ou para menos) 

04 un 

Mesa de jantar retangular com tampo em MDP base com pés em 
madeira de reflorestamento. 
Acabamento laqueado no tampo na cor branco ou preto. Na base e 
pés, em verniz. 
 
Medidas aproximadas: 
Largura: 135 cm 
Profundidade: 80 cm 
Altura: 77 cm 
(variação máxima de 5% para mais ou para menos) 
(Ref.: Modelo Joy – 135 ou similar) 

05 

05 un 

Cadeira com estrutura em madeira maciça com acabamento em 
verniz poliuretano e perfil de aço pintado em epóxi-pó na cor preta. 
Assento/encosto em polipropileno na cor preta. 
Medidas aproximadas: 
Largura: 46,5 cm 
Profundidade: 51cm 
Altura: 82cm 
Carga máxima suportável: 110kg. 
(Ref.: Modelo Eames DSW Preta ou similar) 
 

20 

06 un 

Mesa de canto circular em madeira com tampo em MDF 25mm com 
pés tipo palito em madeira maciça. Acabamento do tampo em 
pintura na cor amarela ou preta. Acabamento do pé em verniz. 
Medidas aproximadas: 
Largura: 45 cm 
Profundidade: 45cm 
Altura: 48cm 
(Ref.: Modelo Lateral Legs Patrimar ou similar) 

05 

07 un 

Kit Cozinha em 100% MDP, acabamento em pintura UV texturizada, 
com 9 Portas 3 Gavetas 4 Nichos. 
Cor: Estrutura argila, com portas e gavetas na cor preta. 
Composta de: 
01 paneleiro torre com, quatro portas convencionais com 
dobradiças metálicas, duas prateleiras internas e um espaços para 
micro-ondas e outro para forno elétrico. 
Dimensões: (L=70cm / P=51,5cm / A=231,5cm) 
01 balcão com duas portas com prateleira interna e três gavetas 
com corrediças metálicas. 
Dimensões: (L=120cm / P=51,5cm / A=68cm) 
01 aéreo, com porta basculante. 
Dimensões: (L=70cm / P=32cm / A=38cm) 
01 aéreo com três nichos e duas portas com uma prateleira interna. 
Dimensões:  (L=120cm / P=32cm / A=82cm) 
(Ref.: Modelo Sicília-Multimóveis ou similar) 

05 

08 un Armário tipo cabideiro, em MDP revestido com acabamento em 15 
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pintura UV. Com 2 portas deslizantes com trilhos em alumínio, 
sendo 01 porta com espelho, contendo prateleiras, 3 gavetas 
(mínimo) com corrediças e puxadores em alumínio. 
Cor: Branco 
Medidas aproximadas: 
Largura: 160 cm 
Profundidade: 53 cm 
Altura: 232 cm 
(variação máxima de 10% para mais ou para menos) 
(Ref.: Modelo Kappesberg Smart Branco A529 SE ou similar) 
 

09 un 

Cama tipo Box, com base em madeira maciça de reflorestamento e 
laterais revestidas com espuma e tecido matelassê (100% poliéster) 
nas laterais na cor branca. 
Com 06 pés em madeira maciça pintada ou alumínio. 
Para uso com colchão de 88x188cm. 
Carga suportável até: 150kg, distribuídos uniformemente. 
Medidas aproximadas: 
Largura: 88 cm 
Profundidade: 188cm 
Altura: 25 cm 
(variação máxima na altura de 10% para mais ou para menos) 
(Ref.: Modelo Solteiro Ortobom - 88x188cm Light ou similar) 

30 

10 un 

Colchão solteiro de espuma de alta resistência 100% poliuretano 
D33; revestimento em tecido de poliester. 
Tratamento antialérgico, antimofo, antifungo e antiácaro. 
Medidas aproximadas: 
Largura: 88 cm 
Comprimento: 188cm 
Altura: 24 cm 
(Variação máxima na altura de 10% para mais ou para menos) 
(Ref.: Modelo Ortobom Light com Espuma D33 ou similar) 

30 

11 un 

Criado-mudo em MDF com acabamento em pintura ou laminado 
melamínico. Com 01 gaveta. 
Cor do acabamento: Branco 
Medidas aproximadas: 
Largura: 45 cm 
Profundidade: 35cm 
Altura: 65cm 
(Variação máxima das dimensões de 10% para mais ou para 
menos) 
(Ref.: Modelo 450 Mb2014 / 1 Gaveta Branco - Móveis Bechara ou 
similar) 

25 

EQUIPAMENTOS 

12 un 

Refrigerador frost free com capacidade líquida de 300 litros 
(mínimo), com 01 (uma) porta, voltagem 220 v, classificação 
energética A. Garantia mínima: 12 meses. 
Cor: Branco 
Deve possuir certificado de garantia e manual de instruções em 
português. Garantia de 1 ano. 
(ref. Modelo Refrigerador Consul Facilite Frost Free, 1 Porta,  300 
Litros ou similar) 

05 
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13 un 

Cafeteira elétrica doméstica, com jarra em inox ou vidro, capacidade 
mínima de 12 cafés (50ml cada), Potencia mínima 550w, filtro em 
papel, 220v, deve possuir certificado de garantia e manual de 
instruções em português. garantia de 1 ano. 
(Ref.: Modelo Cafeteira Elétrica Britânia CP15 ou similar) 

05 

14 un 

Condicionador de ar Split - 9000 BTUS, eletrônico, tensão 220v, com 
controle remoto. características gerais: classificação energética A, 
gás ecológico (gás que não agride a camada de ozônio), função de 
direcionamento do fluxo de ar no controle remoto, filtragem em 
material que evita proliferação de odores e mofo. 
Funcionamento automatizado. 
Deve possuir certificado de garantia e manual de instruções em 
português. Garantia de 1 ano. 
(Ref.: Modelo Samsung Max Plus ou similar) 

15 

15 un 

Depurador de ar com fixação em parede, tensão 220v,  com grade 
exautora, controle por botões, luz indicadora, filtro metálico, 
máscara captadora, material/composição corpo em aço inox e 
filtros metálicos. 
Indicado para tipos de fogões de 04 bocas. 
Capacidade de sucção: 280 m³/h. 
Cor: branco. 
Contem iluminação, 3 velocidades de sucção, baixo nível de ruído, 
função depurador, função exaustor. 
Deve possuir certificado de garantia e manual de instruções em 
português. Garantia de 1 ano. 
(Ref.: Modelo Electrolux 60 cm DE60B ou similar) 

05 

16 un 

Fogão de piso, com 4 bocas, tensão 220v, a gás e acendimento 
automático. 
Cor branca; com tampa superior e do forno em vidro temperado, 
capacidade do forno 56 litros, forno autolimpante, com 01 prateleira 
no formo, deve possuir certificado de garantia e manual de 
instruções em português. Garantia de 01 ano. 
(Ref.: Modelo Esmaltec 4 Bocas Ágata 4062 ou similar) 

05 

17 un 

Forno micro-ondas, 20litros, com display digital, relógio, luz interna, 
trava de segurança, com prato de vidro giratório. Função aquecer e 
descongelar. 
Tensão 220v,  potencia 1.150w. 
Deve possuir certificado de garantia e manual de instruções em 
português. 
Garantia de 1 ano. 
(Ref.: Modelo Electrolux MTD30 20 Litros ou similar) 

05 

18 un 

Lavadora de roupa com capacidade de 10 kg (lavagem completa 
com centrifugação), automática, com 2 (dois) níveis de água, painel 
eletrônico, dispenser para sabão, amaciante e alvejante, fácil 
manuseio e com diversas opções de lavagem. 
Tipo de abertura: superior. 
Cor: Branco 
Tensão 220 v 
Consumo de energia: Classe A. 
Garantia mínima: 12 meses. 
Manual de instruções em português, certificado de garantia. 
(Ref.: Modelo Brastemp 10 kg Clean BWC10B ou similar) 

05 
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19 un 

Liquidificador com filtro interno para separar sementes, copo e 
corpo em plástico resistente, jarra acrílica. 
Função autolimpeza, quarda-fio, faca integrada em aço INOX 
serrilhada. 
Tensão220v, potencia mínima 700w. 
Cor: Preto 
Deve possuir certificado de garantia e manual de instruções em 
português. Garantia de 1 ano. 
(Ref.: Modelo Mondial Eletronic Filter Premium - L-66 ou similar) 

05 

20 un 

Sanduicheira elétrica, revestida com material antiaderente, para até 
02 sanduíches. Tensão 220v, Potencia mínima 800w 
Cor: Preto 
Indicador luminoso liga/desliga. 
Manual de instruções em português, certificado de garantia. 
Garantia de 1 ano. 
(Ref.: Modelo Mondial Ultra S13 - 220V ou similar) 

05 

21 un 

Televisor de led, com função smart, 32 polegadas, formato da tela 
Widescreen e resolução HDTV 1366x768. 
Deve conter conversor de tv digital interno, controle remoto, suporte 
para mesa, timer, relógio, sintonia automática de canais e menu em 
idioma português. 
Tensão 220v ou bivolt. 
Conexões: HDMI e USB 
Entradas: Entrada RF para TV aberta/TV a Cabo; AV/vídeo 
componente e LAN RJ45. 
Saída: Saída óptica. 
Sistema de cor: NTSC, SBTVD, PAL-N, PAL-M 
Manual de instruções em português, certificado de garantia. 
Garantia de 1 ano. 
(Ref.: Modelo Smart TV LED 32" LG 32LJ600B webOS ou similar) 

05 

22 un 

Umidificador e purificador de ambiente com capacidade de 2,5 
litros, tensão bivolt. 
Deve conter lâmpada piloto, controle de intensidade e desligamento 
automático. 
Manual de instruções em português, certificado de garantia. 
Garantia de 1 ano. 
(Ref.: Modelo Britânia Ultrassônico Air Clean ou similar) 

15 

23 un 

Bebedouro de coluna para garrafão de 10 e 20 litros, com 
dispenser/torneiras de água gelada e natural, controle externo de 
temperatura, tensão 220V. 
Manual de instruções em português, certificado de garantia. 
Garantia de 1 ano. 
(Ref.: Modelo Esmaltec EGC35B ou similar) 

05 

24 un 

Tábua de passar roupa, em aço, suporte de metal para ferro de 
passar roupa, estrutura dobrável e com regulagens de altura. 
Tampo em aço perfurado, com enchimento interno em espuma e 
revestido em tecido. 
(Ref.: Modelo Dália Mor ou similar) 

05 

MATERIAL DE COPA/COZINHA 

25 un 
Jogo de panelas com 07 peças, em alumínio antiaderente, com 
tampas em vidro. (Ref. : Modelo Tramontina Paris) 

05 

26 un Aparelho de Jantar e chá produzido em porcelana, 05 

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


SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – Brasília / DF – CEP: 71988-001 
Presidência: (61) 3214-1878 

www.codhab.df.gov.br 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO                      PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N

o
 034/2017– CODHAB 

 
 

com 30 peças contendo pratos rasos, fundos, de sobremesa e 
xícaras / pires de chá . 
Cor: Branco 
(Ref.: Modelo Coup White Oxford ou ou similar) 

27 un 
Conjunto de Copos para água, em vidro incolor com 8 peças. 
(Ref.:  Modelo Long Drink – Cisper ou similar) 

05 

28 un 

Jogo de facas com lâmina em aço Inox, cabo em polipropileno 
contendo 04 (quatro) peças, sendo: 01 Faca para carne 7", 01 Faca 
para churrasco 5", 01 Faca para cozinha 6", 01 Faca para legumes 3". 
(Ref.:  Modelo Ultracorte -Tramontina ou similar) 

05 

29 un 
Conjunto de talheres (faqueiro) 60 peças em inox. 
(Ref.: Modelo Tramontina Laguna ou similar) 

05 

30 Un 
Xícara de porcelana, chá. Características: branca, 120 ml, com asa, 
com pires. 

120 

31 Un 
Xícara de porcelana, café. Características: branca, 80 ml, com asa, 
com pires. 

240 

32 Un 
Copo de vidro. Características: 372 ml, 71 mm diâmetro da boca, 
114mm de altura, cor transparente, tipo: água/suco/refrigerante, 
superfície lisa 

500 

33 Un 
Tampa para copo em aço inoxidável - dimensões: diâmetro de 9 cm, 
espessura: 0,5 mm. 

180 

34 Un 
Descanso para copos em aço inoxidável. Características: borda 
virolada, dimensões: diâmetro de 9 cm, espessura: 0,5 mm, 

180 

35 Un Funil- material plástico rígido, capacidade 150 ml, uso doméstico. 6 

36 Un 
Coador café- material flanela 100% algodão, com cabo, aplicação 
cafeteira elétrica, diâmetro 19cm e profundidade 26cm. 

50 

37 Un 
Jarra. Material: aço inox, Capacidade: 2 litros, Características 
adicionais: com tampa, bico e alça. Aplicação: água e sucos. 

08 

38 Un 
Ebulidor de água (Mergulhão) - tamanho médio com no mínimo 28 
cm de comprimento, voltagem: 220 v, potência mínima: 2000 v, 
características adicionais: aplicação 

02 

39 Un 
Jarra- material : plástico resistente,  capacidade: 2 litros, modelo com 
bico, alça e tampa de plástico, Aplicação: água e sucos. 

02 

40 Un 
Jarra- material : plástico resistente,  capacidade: 1,5 litros, modelo 
com bico, alça e tampa de plástico, Aplicação: água e sucos. 

02 

41 Un 
Colher, material corpo aço inoxidável, material cabo aço inoxidável, 
tamanho grande, tipo servir arroz, características adicionais medindo 
30 cm de diâmetro e 9 cm parte côncava 

04 

42 Un 
Bandeja. Características: Aço inoxidável, sem tampa, 35 cm x 25 cm, 
5 cm. Com alça. 

02 

43 Un 
Bandeja, metálica, material aço inoxidável, formato retangular, 
comprimento 40cm, largura 30cm, características adicionais com 
alça. 

04 

44 Un 
Pote alimentos, nome pote plástico para café de 5 kilos -  redondo, 
plástico resistente, com diâmetro de 20cm. 

01 

45 Un 
Pote  alimentos, nome pote plástico para açúcar de 5 kilos- redondo, 
plástico resistente, com diâmetro de 20cm. 

01 

46 Un 

Garrafa Térmica. Características: para café, aço inoxidável. 
Capacidade aproximada 1,8 litros; conserva líquidos quentes e 
líquidos frios; bico corta pingo; inquebrável em aço inox por dentro e 
por fora. 

15 
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47 Un 
Garrafa Térmica. Características: para café, material plástico, 
capacidade 1l, formato cilíndrico, características adicionais com 
tampa roscável e ampola em vidro 

25 

48 Un Ampola-de reposição para garrafa térmica de pressão 1,8 L 15 
49 Un Ampola- de reposição para garrafa térmica de rosca 1L 25 

50 Un 
Pano de Prato. Características: algodão, 68 cm x 40 cm, atoalhado 
alta resistência cor: branca. 

50 

51 PCT 
Guardanapo de Papel. Características: guardanapo de papel, 
celulose, 22cmx23cm, branco, folha dupla, macio, Unidade de 
fornecimento pacote com 50 UND. 

510 

52  
Leiteira- superfície lisa, alumínio 20 cm altura, 19 cm diâmetro, com 
alça em baquelite. 

02 

53  
Porta-Guardanapo. Características: Aço inoxidável, largura 5 cm, 
altura 10 cm, comprimento 13 cm. 

10 

54  
Açucareiro. Características: Aço inoxidável, capacidade: 330, com 
colher e tampa. 

07 

ENXOVAL - ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO 

55 Un 

Tapete produzido com tear tufting, 100% polipropileno. 
Dimensão: 200x250 cm. Cor: prata / cinza 
(Ref.: Modelo São Carlos Charmin Tufting 200x250 cm – prata ou 
similar) 

05 

56 Un 

Jogo de Cama Solteiro 3 peças, 150 Fios, 100% algodão. 
Contendo: 01 Lençol com elástico: - Para colchão com até 30cm. de 
altura (0,88x1,88m), 01 Sobre lençol, 01 Fronha 50x70cm. 
Cor: Branco 
(Ref.:  Modelo Linha Prata Santista ou similar) 

60 

57 Un 
Fronha Avulsa para travesseiro 50cmx70cm,  100% algodão. 
Cor: Branco 
(Ref.:  Modelo Linha Prata Santista ou similar) 

20 

58 Un 

Travesseiro Suporte Firme Percal 180 fios 50cm x 70cm 
Revestimento: Tecido Percal 180 Fios - 100% Algodão. 
Enchimento: 100% Fibra de Poliéster. 
Antitraça, antimofo e não alérgico; 
(Ref.: Modelo Altenburg ou similar) 

40 

59 Un 

Manta Microfibra Solteiro em 100% poliéster, com dimensões 
aproximadas de 150 x 200 (cm) 
(Ref.: Modelo Home Design – Corttex ou similar) 
(Variação máxima das dimensões de 10% para mais ou para menos) 

30 

60 Un 

Jogo de Toalhas de banho com 5 peças, sendo: 02 Toalhas Banho 
(85 x 1,50cm), 02 Toalhas de Rosto (50 x 80cm) e 01 Tapete (40 x 
60cm).Toalhas confeccionada em 100% algodão e Gramatura 
mínima 
400g/m2 e tapete confeccionado em 100% poliéster. Cor; Branco. 
(Ref.: Modelo Remix – Camesa ou similar) 
(Variação máxima das dimensões de 10% para mais ou para menos) 

60 

61 Un 

Jogo americano retangular, confeccionado em algodão ou poliéster, 
na cor preta. 
Medidas aproximadas: 
Largura: 50 cm 
Profundidade: 35 cm 
(variação máxima de 10% para mais ou para menos) 

40 
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(Ref.: Modelo Tyft ou similar) 
 

 DESCRIÇÃO DOS ITENS MATERIAL DE LIMPEZA 

Item UNID Descrição 
Quantidade 
Estimada 

62 un 
Lixeira com tampa com acabamento em inox, capacidade de 5 
litros, com pedal, batente e balde removível. 
(Ref.:  Modelo Travel Max ou similar) 

05 

63 un 
Lixeira com tampa com acabamento em inox, capacidade de 12 
litros, com pedal, batente e balde removível. 
(Ref.:  Modelo Travel Max ou similar) 

05 

64 un 
Vassoura com cerdas sintéticas, tamanho 30cm, para uso em 
pisos cerâmicos e madeira, fornecida com o cabo. 
(Ref.:  Modelo V9 - Condor ou similar) 

05 

65 un 
Rodo, tamanho 30cm, para uso em pisos cerâmicos, fornecida 
com o cabo. 
(Ref.:  Modelo Rossi ou similar) 

05 

66 un 
Balde de plástico com alça com capacidade de 15 litros. 
(Ref.:  Modelo Toyplast ou similar) 

05 

67 Par 
Luva borracha – aplicação: uso doméstico, material: látex 
natural, impermeável, com elevada aderência, Características 
adicionais: palma antiderrapante, tamanho G, cor amarela. 

40 

68 Un 
Saco de algodão – tipo alvejado, na cor branca, para limpeza de 
chão tamanho aproximado 74x45, 100% algodão. 

160 

69 Un 
Lixeira-material - plástico polipropileno, formato: tubular com 
abertura superior, sem tampa, na cor preta, com capacidade de 
15 litros diâmetro 25, altura 34. 

20 

70 Un 
Lixeira - lixeira, material plástico polipropileno de alta resistência, 
capacidade 60 l, tipo com tampa e pedal, formato retangular. 

03 

71 CJ 

Lixeira em inox - 60 litros – Conjunto de 05 (cinco) lixeiras em 
inox para coleta seletiva com tampa plástica tipo basculante, 
nas cores correspondentes a padronização para coleta seletiva, 
ou seja, azul, amarelo, cinza,  vermelho e verde e gravações do 
tipo de lixo em cada lixeira. As lixeiras devem ficar dispostas em 
uma estrutura metálica formando um conjunto em área externa. 

02 

72 Un 
Flanela limpeza- Material 100% algodão comprimento: 60 cm, 
largura: 40 cm características adicionais: com bainha, aplicação 
limpeza geral. 

100 

73 Un 

Pá coletora lixo-  material: coletor plástico, material do 
cabo: madeira com plástico, comprimento cabo 60 cm,  modelo 
sem tampa, características adicionais: cabo e pá em ângulo de 
90°. 

20 

74 Un 
Álcool- hospitalar - características adicionais etanol de 70% 
Unidadede fornecimento frasco 1 litro. 

200 

75 PC 

Esponja de limpeza. Características: esponja para limpeza, 
espuma/fibra sintética, retangular, alta/mínima, limpeza geral, 
uma face macia outra áspera, acondicionamento/ Unidadede 
fornecimento: pacote com 3 UND.dades. 

200 

76 Un 
Dispenser Para Papel Higiênico Rolão – material polietileno, ideal 
para rolo de 300 m, dimensão 32 X 26 X 14 cm, na cor branca. 

50 

77 PCT Papel Higiênico (rolão) - material celulose virgem, embalagem 20 
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com 8 rolos, medidas10cm x 300 m, folha dupla, cor branca . 

78 PCT 

Toalha De Papel- Material Papel Alta Alvura, Tipo folha 2 Dobras,, 
comprimentos 27, largura 23, cor branca, características 
adicionais alta resistência , c/ absorção , gramatura entre 25, 
Unidade de fornecimento pacotes com 1000 unidades. 

200 

79 Un 
Desinfetante-aplicação: higienização, aspecto físico: liquido 
fragrância: pinho, Unidadede fornecimento: frasco de 750 ml. 

150 

80 Un 
Desodorizador de ar- composição: perfume coadjuvante, 
Fragrância: a escolher, tipo de uso aromatização de ambientes, 
Unidades de fornecimentos frasco de 400 ml. 

50 

81 Un 
Detergente-composição biodegradável, aspectos físico: liquido 
Unidadede fornecimento frasco com 500 ml. 

100 

82 Un 
Limpador multiuso- composição: essência e agua, Unidadede 
fornecimento: frasco com 500 ml. 

150 

83 Un 

Pano de limpeza-material 100% em fibra de viscose látex 
sintético, comprimento 300, largura33 características adicionais 
micro perfurador/gramatura 41g m2/ multiuso, cor verde, tipo 
bobina. 

20 

84 Un 
Balde. Material plástico reforçado em polipropileno, capacidade: 
10L, características adicionais: com alça de metal 

13 

85 Un 
Rodo limpeza- material alumínio comprimento 60 cm cabo 
alumínio comprimento cabo 120 a 150 cm, características 
adicionas borracha dupla. 

15 

86 Un 
Saco de lixo- Material plástico, capacidade: 40 litros, cor: preto, 
Unidade de fornecimento pacote com 100 Unidades. 

12 

87 PCT 
Saco de lixo- Material plástico, capacidade: 100 litros, cor: cinza, 
Unidade de fornecimento pacote com 100 Unidades. 

120 

88 PCT 
Saco de lixo- Material plástico, capacidade: 60 litros, cor: azul, 
Unidade de fornecimento pacote com 100 Unidades 

150 

89 PCT 
Saco de lixo- Material plástico, capacidade: 60 litros, cor: 
marrom, Unidade de fornecimento pacote com 100 Unidades. 

45 

90 PCT 
Saco de lixo- Material plástico, capacidade: 60 litros, cor: verde, 
Unidade de fornecimento pacote com 100 Unidades . 

50 

91 PCT 
Saco de lixo- Material plástico, capacidade: 60 litros, cor: 
amarelo, Unidade de fornecimento pacote com 100 Unidades . 

50 

92 PCT 
Saco de lixo- Material plástico, capacidade: 60 litros, cor: 
vermelho, Unidade de fornecimento pacote com 100 Unidades . 

100 

93 Un 
Vassoura - piaçava modelo gari cepa 40 cm para pisos rústicos 
(calçadas, ruas, obras) em grande área, cerdas de piaçava 
sintética cabo madeira natural com 1,20 cm. 

20 

94 Un 
Frasco vazio para sabonete líquido- plástico transparente com 
capacidade de 500 ml, com válvula spray longa, que abre e 
fecha. 

15 

95 Un 
Detergente multiuso a base de ácido sulfônico, ácido inorgânico, 
tensoativo não iônico, fragrância, corante e água, para limpeza 
de cerâmica rejunte e azulejos,  5 litros, tipo azulim. 

10 

96 Un 
Sabonete - aspecto físico liquida características adicionais: 
liquido perfumada, Unidade de fornecimento refil de 800 ml. 

100 

97 Un 
Sabonete liquido- aspecto físico liquido cremoso perolado, cor 
branca, acidez ph neutro, aplicação comercial, galão 5 litros 

15 

98 Caixa Luvas plásticas, características mínimas: para manuseio de 20 
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alimentos, transparente, descartável, tamanho único. Unidade de 
fornecimento: caixa com 100 UND. 

99 Caixa 

Máscara descartável. Confeccionada em TNT, 100% 
polipropileno atóxico; dispõe de dois elásticos do tipo roliço 
recobertos com algodão que são destinados a apoiar o ajuste à 
face e que prendem atrás das orelhas dos usuários; acabamento 
em todas as extremidades por soldagem eletrônicas; tamanho 
único. Unidade de fornecimento:  caixa com 100 UND. 

20 

OBS: Os materiais descritos neste documento deverão ser novos e sem uso. 
 

4. DO LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO 

4.1. De acordo com as especificações e quantidades os itens deverão ser entregues e instalados 
no endereço da CODHAB/DF SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 – Ed. CODHAB/DF, CEP 70.306-
918 e também na SQS Quadra 405 Bl. R , Apartamento 307. Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70.239-180 e 
outros endereços a serem informados na emissão da Nota de Empenho todos localizados no 
Distrito Federal.  Excetua-se da obrigatoriedade de instalação o item 014 - Condicionador de ar 
split - 9000 btus.  
4.2. O agendamento para entrega e instalação dos itens descritos no item 4.1, deverá ser realizado 
com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal CODHAB/Gerência de 
Suporte Operacional - GESOP, localizada no 6º andar do Ed. CODHAB, SCS Quadra 06 Bloco A 
Lotes 13/14, CEP. 70306-918, em Brasília/DF, em horário de expediente das 08h00 às 12h:00 e 
das 14h:00 às 17:00, de 2ª a 6ª feira. Os telefones disponíveis para contato são: 3214-1829/1865. 
4.3. A empresa a ser contratada deverá apresentar, para aprovação da CONTRATANTE, 
cronograma de entrega e execução da instalação dos equipamentos e materiais. As atividades de 
entrega e execução da instalação deverão ser realizadas em horário comercial durante a semana 
se segunda-feira à sexta-feira. Exceções a estes dias e horários definidos poderão ser discutidas 
com a CODHAB e acordadas entre as partes, mediante avaliação por parte da CODHAB da 
proposta de cronograma de execução apresentado e suas implicações. 
4.4. A proponente poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços em até cinco dias 
úteis a contar do recebimento deste Termo, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de 
dificuldades existentes, para a entrega e instalação mediante prévio agendamento de horário junto 
à GESOP, pelo telefone (61) 3214-1806, de 2ª a 6ª feira, no horário das 10 às 17 horas; 
4.5. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o 
desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa para se 
eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de 
preços em decorrência da execução do objeto deste Termo. 
 

5. DO PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO 

5.1. O prazo de entrega dos bens será de até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da Nota de 
Empenho. 
5.2. A mobília, equipamentos e materiais deverão ser montados e instalados e estar em pleno 
funcionamento no prazo de 02 (dois) dias úteis após a data de entrega. 
 

6. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS 

6.1. Foi realizada pesquisa de mercado com empresas especializadas no ramo conforme  objeto 
deste Termo de Referência, conforme anexo II.  
6.2. O valor médio estimado para a contratação do quantitativo máximo previsto é  de R$ 
197.296,95 (Cento e noventa e sete mil duzentos e noventa e seis reais e noventa e cinco 
centavos). 
 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CERTAME LICITATÓRIO 
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7.1. Considerando que a previsão de contratação conforme descrita no item 3.2,  poderá ou não 
ocorrer em sua totalidade e ainda poderá haver diferenças no número de cômodos dos imóveis a 
serem equipados e mobiliados, como também, mostra-se prudente contratar os itens 
discriminados na medida em que se confirme a previsão estabelecida, identificamos ser o sistema 
de registro de preço, o procedimento mais adequado para esse certame licitatório. Sendo assim, 
não se faz necessário a informação da Dotação Orçamentária sendo a contratação, quando for o 
caso, garantida pela emissão da nota de empenho.  
7.2. Considerando a diversidade dos itens a serem adquiridos, entendemos que o certame 
licitatório deva ser realizado por grupo (lote) agrupados em: 1- Mobiliário, 2- Equipamentos,  3 – 
Copa/Cozinha,  4- Enxoval, 5 – Material de Limpeza  e um item não agrupado de material de 
proteção e segurança conforme tabela de especificações descrita no item 3 desse documento. 
7.3. O julgamento da proposta deverá ser pelo valor do Grupo. 
 

8. DO PAGAMENTO: 

8.1. A CODHAB promoverá o pagamento de acordo com as Normas de Execução Orçamentária e 
Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante apresentação, por parte da contratada, da Nota 
Fiscal devidamente liquidada até 30 (trinta) dias contados de sua apresentação, devidamente 
atestada pelo Executor do Contrato, bem como mediante a apresentação das certidões de 
regularidade fiscal (GDF, UNIÃO, FGTS E TST). 
8.2. As faturas com valores superiores a R$5.000,00 (cinco mil reais) deverão ser liquidadas 
mediante Ordem Bancária creditada em conta corrente no Banco de Brasília S/A – BRB, conforme 
estabelece o decreto Distrital 32.767/2011. Nos demais casos, a liquidação das faturas se dará 
por meio de Ordem Bancária creditada em conta corrente indicada pela contratada. 
 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1. Acusar recebimento da Nota de Empenho. 
9.2. Entregar o material no prazo, no local, em conformidade com as especificações e nas demais 
condições exigidas neste Termo de Referência; 
9.3. A contratada deverá repor em até 10 dias corridos, o produto adquirido que apresentar 
defeito. 
9.4. Cumprir os horários de funcionamento da Contratada ou horário acordado; 
9.5. Na Nota Fiscal/Fatura deverá constar a mesma descrição constante na Nota de Empenho. 
9.6. A devolução de produto com defeito no ato do recebimento do material, implicará também, na 
devolução da Nota Fiscal, a qual será reapresentada junto com o produto substituído. 
9.7. Os bens deverão ser entregues e montados pela contratada em local a ser definido pela 
contratante. 
9.8. Promover imediata substituição dos itens em decorrência de defeitos de fabricação ou em 
virtude de erros de instalação ou desaprovação por parte da CODHAB. 
9.9. Responsabilizar-se por qualquer dano pessoal ou material causado ao Distrito Federal ou a 
terceiros, em virtude da montagem do material. 
9.10. Comunicar previamente e por escrito eventuais atrasos, anormalidades ou paralisações, 
prestando os esclarecimentos e justificativas julgadas necessárias, pelo que serão avaliados e, 
por extensão, decididos pelo executor e pela CODHAB.   
9.11. Substituir, sempre que determinado, qualquer empregado cuja atuação, comportamento ou 
conduta profissional seja incompatível com o serviço público. 
9.12. Manter durante toda a execução todas as condições estabelecidas neste Termo de 
Referência. 
9.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratação, sem a prévia 
anuência da contratante. 
9.14. Apresentar Nota Fiscal de acordo, a qual deverá conter todos os custos envolvidos e 
eventuais descontos porventura concedidos, bem como cópias das Certidões de regularidade 
fiscal e trabalhista com o Distrito Federal, União, FGTS, INSS e CNDT da Justiça do Trabalho. 
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10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

10.1. Emitir Nota de Empenho em favor da contratada. 
10.2. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada. 
10.3. Requisitar somente o tipo de material objeto do presente Termo de Referência. 
10.4. Efetuar o pagamento à contratada mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente 
atestada pelo executor e, das certidões de regularidade fiscal e trabalhista (GDF, UNIÃO FGTS e 
CNDT da Justiça do Trabalho). 
10.5. O fornecimento e instalação deverão ser acompanhados e fiscalizados por um 
representante da Administração Pública distrital, na qualidade de Executor do Contrato, 
especialmente designado para tal, nos termos do artigo 67 da Lei n.º 8.666/93. 
10.6. As providências que ultrapassarem as competências do Executor serão determinadas pelos 
seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas necessárias ao restabelecimento da 
situação de normalidade do contrato. 
10.7. Permitir o acesso dos funcionários da contratada nas dependências das unidades da 
CODHAB, desde que estejam devidamente identificados. 
 

11. DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

11.1. O objeto deverá estar de acordo com as especificações constantes no Item 3 deste 
documento, atender ao Art. 39, inciso VIII, da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do consumidor); atender às normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes 
(INMETRO) ou se normas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra 
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(Conmetro); 
 

12. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ENTREGA: 

12.1. O recebimento do objeto será realizado de acordo com o art. 73 da Lei 8.666/93, nos 
seguintes termos: 

a) Provisoriamente, por ocasião da entrega pela CONTRATADA, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do objeto com a especificação; 
b) Definitivamente, após verificação da sua conformidade com as especificações contidas na proposta 
apresentada e/ou no edital e seus anexos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento 
provisório do objeto.  

12.2. A entrega do objeto pela CONTRATADA e seu recebimento pela CODHAB não implicam sua 
aceitação definitiva, que será caracterizada pelo atesto na nota fiscal/fatura correspondente; 
12.3. O recebimento provisório será efetuado no momento da entrega do piso instalado, ou em até 
02 (dois) dias úteis desta; 
12.4. Atendidas as condições indicadas acima, será registrado o recebimento provisório mediante 
atestado no verso da Nota Fiscal, ou, em termo próprio. 
12.5. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não 
configura o recebimento definitivo do serviço. 
12.6. 4. O recebimento definitivo devera ser efetuado em até 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data do recebimento provisório, satisfeitas as condições abaixo: 

a) verificação da qualidade do serviço; 
b) compatibilidade do serviço realizado com as condições exigidas neste Termo de Referência e 
constantes da proposta da empresa fornecedora; 
c) conformidade do documento fiscal quanto a identificação do comprador, descrição do serviço 
realizado, quantidade, preços unitário e total. 

12.7. Verificada alguma falha na execução do serviço, será feito o registro formal e informado a 
empresa fornecedora, para que proceda a sua correção no prazo de ate 2 (dois) dias úteis. 
12.8. Reserva-se à Contratante o direito de não aceitar o projeto cuja qualidade seja 
comprovadamente baixa. 
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12.9. O prazo estabelecido para a entrega dos serviços ficará suspenso durante todo o período de 
analise e verificação pela área demandante. 
 

13. DAS PENALIDADES: 

13.1. Com fundamento nos artigos 82 e 84 da Lei nº.  13.303/2016, no caso de atraso 
injustificado na execução do Contrato, sujeitando o contratado a multa de mora, na forma prevista 
no instrumento convocatório ou no contrato: 

13.1.1. A multa a que alude este artigo não impede que a empresa pública ou a sociedade de 
economia mista rescinda o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 
13.1.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
respectivo contratado. 
13.1.3. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou, ainda, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 

13.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a empresa pública ou a sociedade de economia 
mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - advertência; 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
entidade sancionadora, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
13.2.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou cobrada 
judicialmente. 
13.2.2. As sanções previstas nos incisos I e III do caput poderão ser aplicadas juntamente com 
a do inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada 
no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

13.3. As sanções previstas no inciso III do art. 83 poderão também ser aplicadas às empresas ou 
aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: 

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

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

14.1. Nos preços apresentados deverão constar todas as despesas, custos, impostos e taxas que 
incidirão no fornecimento e instalação do material. 
14.2. É importante salientar que se porventura alguma situação não prevista neste termo ocorrer, 
todas as consequências de sua existência serão regidas pela Lei Federal nº 13.303/2016 e no que 
couber pela Lei federal nº 8.666/93. 
14.3. A garantia para assistência técnica assegurada pelo fabricante do equipamento, deverá 
acompanhar o produto no ato da sua entrega. 
14.4. A contratada deverá assegurar que os serviços executados na montagem e instalação dos 
equipamentos e mobiliários tenham garantia de pelo menos 90 (noventa) dias. 
 

15. DO FORO: 

15.1. O Foro para dirimir eventuais conflitos acerca do presente objeto de contratação deverá ser 
o do Distrito Federal, Circunscrição Judiciária de Brasília - DF. 
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Brasília, 08 de novembro de 2017. 
 
 
 

Djalma Barbosa Gonçalves 
NUPAM/GESOP/DAGES 

 
 

De acordo. 
 
 

Roxane Delgado Almeida 
Diretora de Administração e Gestão 

Substituta 
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ANEXO II 

 
ESTIMATIVA DE PREÇOS 

 
ESTIMATIVA DE PREÇOS 

Item Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total 
MOBILIÁRIO – GRUPO 1 

1 Sofá de 03 lugares 05 R$ 2.458,32 R$ 12.291,60 
2 Rack em MDP 05 R$ 507,23 R$ 2.536,15 
3 Pufe 10 R$ 51,48 R$ 514,80 
4 Mesa 05 R$ 560,34 R$ 2.801,70 
5 Cadeira 20 R$ 211,28 R$ 4.225,60 
6 Mesa lateral 05 R$ 164,80 R$ 824,00 
7 Kit cozinha compactada 05 R$ 1.273,93 R$ 6.369,65 
8 Guarda Roupa 15 R$ 1.288,00 R$ 19.320,00 
9 Box solteiro 30 R$ 233,24 R$ 6.997,20 

10 Colchão solteiro 30 R$ 427,56 R$ 12.826,80 
11 Criado-mudo 25 R$ 120,73 R$ 3.018,25 

TOTAL R$ 71.725,75 
EQUIPAMENTOS – GRUPO 2 

12 Refrigerador 05 R$ 1.221,52 R$ 6.107,60 

13 Cafeteira Elétrica 05 R$ 60,23 R$ 301,15 
14 Ar condicionado 15 R$ 1.090,56 R$ 16.358,40 
15 Depurador de ar 05 R$ 356,79 R$ 1.783,95 
16 Fogão 4 bocas 05 R$ 445,18 R$ 2.225,90 
17 Microondas 05 R$ 379,94 R$ 1.899,70 
18 Lavadoura 05 R$ 1.253,68 R$ 6.268,40 

19 Liquidificador 05 R$ 104,67 R$ 523,35 
20 Sanduicheira 05 R$ 47,53 R$ 237,65 
21 smart TV 05 R$ 1.231,33 R$ 6.156,65 
22 Umidificador 15 R$ 89,21 R$ 1.338,15 
23 Bebedouro 05 R$ 479,76 R$ 2.398,80 
24 Tábua de Passar 05 R$ 131,01 R$ 655,05 

TOTAL R$ 46.254,75 
MATERIAL DE COPA/COZINHA – GRUPO 3 

25 jogo de panelas 05 R$ 368,32 R$ 1.841,60 
26 Aparelho de jantar 05 R$ 477,37 R$ 2.386,85 
27 Conjunto de Copos 05 R$ 35,25 R$ 176,25 

28 Conjunto de facas 05 R$ 64,59 R$ 322,95 
29 Faqueiro aço 05 R$ 232,74 R$ 1.163,70 
30 Xícara de porcelana, chá; 120 R$ 18,43 R$ 2.211,60 
31 Xícara de porcelana, café; 240 R$ 11,58 R$ 2.779,20 
32 Copo de vidro 500 R$ 3,91 R$ 1.955,00 
33 Tampa para copo aço 180 R$ 7,63 R$ 1.373,40 
34 Descanso p/ copo  aço 180 R$ 9,10 R$ 1.638,00 
35 Funil Pástico; 6 R$ 6,66 R$ 39,96 
36 Coador café; 50 R$ 9,08 R$ 454,00 
37 Jarra Inox; 8 R$ 114,27 R$ 914,16 

38 Ebulidor de água (Mergulhão); 2 R$ 59,97 R$ 119,94 
39 Jarra Pástica 2 Lt; 2 R$ 11,97 R$ 23,94 
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40 Jarra Plástica 1,5Lt; 2 R$ 10,54 R$ 21,08 
41 Colher inox 30 cm; 4 R$ 19,24 R$ 76,96 
42 Bandeja: 35 cm x 25 cm 2 R$ 52,80 R$ 105,60 
43 Bandeja: 40 cm x 30 cm. 4 R$ 126,67 R$ 506,68 
44 Pote para café 1 R$ 20,07 R$ 20,07 
45 Pote  para açúcar 1 R$ 20,07 R$ 20,07 
46 Garrafa térmica, inox 15 R$ 125,00 R$ 1.875,00 
47 Garrafa térmica plástico 25 R$ 74,97 R$ 1.874,25 
48 Ampola- 1,8 Lt 15 R$ 41,63 R$ 624,45 
49 Ampola- 1Lt 25 R$ 31,95 R$ 798,75 
50 Pano de Prato 68 x 40cm 50 R$ 5,12 R$ 256,00 
51 Guardanapo de Papel, 22cmx23cm, branco 510 R$ 2,40 R$ 1.224,00 
52 Leiteira-  alumínio 20 cm x 19 cm 2 R$ 65,10 R$ 130,20 
53 Porta-Guardanapo inox 10 R$ 29,17 R$ 291,70 
54 Açucareiro inox 7 R$ 40,17 R$ 281,19 

TOTAL R$ 25.506,55 
ENXOVAL - ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO – GRUPO 4 

55 Tapete 05 R$ 685,24 R$ 3.426,20 
56 Jogo de cama 60 R$ 72,19 R$ 4.331,40 
57 Fronha avulsa 20 R$ 11,66 R$ 233,20 
58 Travesseiro 40 R$ 29,26 R$ 1.170,40 
59 Cobertor manta 30 R$ 30,13 R$ 903,90 
60 Jogo de Toalhas 60 R$ 99,90 R$ 5.994,00 
61 Jogo americano 40 R$ 15,96 R$ 638,40 

TOTAL R$ 16.697,50 
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO – GRUPO 5 

62 Lixeira 5L 05 R$ 40,90 R$ 204,50 
63 Lixeira 12L 05 R$ 74,43 R$ 372,15 
64 Vassoura 05 R$ 13,11 R$ 65,55 
65 Rodo 05 R$ 14,64 R$ 73,20 
66 Balde 05 R$ 8,64 R$ 43,20 
67 Luva borracha,tamanho G, cor amarela. 40 R$ 7,42 R$ 296,80 
68 Saco de algodão 74cm x 45cm 160 R$ 4,05 R$ 648,00 
69 Lixeira Plástico 15Lt, 25cm x 34cm 20 R$ 18,14 R$ 362,80 
70 Lixeira Plástico  60 Lt 3 R$ 187,25 R$ 561,75 
71 Lixeira em inox - 60 litros – coleta seletiva 2 R$ 871,92 R$ 1.743,84 
72 Flanela limpeza- 60cm x 40cm 100 R$ 3,33 R$ 333,00 

73 
Pá coletora lixo - Plástico, cabo e pá em 
ângulo de 90°. 

20 R$ 19,22 R$ 384,40 

74 Álcool- hospitalar - 70%, 1 Lt 200 R$ 5,28 R$ 1.056,00 

75 
Esponja de limpeza, espuma/fibra sintética 
pacote com 3 unidades 

200 R$ 2,22 R$ 444,00 

76 Dispenser Para Papel Higiênico Rolão 50 R$ 38,19 R$ 1.909,50 
77 Papel Higiênico (rolão) - 20 R$ 76,75 R$ 1.535,00 
78 Papel Toalha, 2 dobras 200 R$ 14,80 R$ 2.960,00 
79 Desinfetante- de 750 ml 150 R$ 3,03 R$ 454,50 
80 Desodorizador de ar 50 R$ 7,81 R$ 390,50 
81 Detergente- de 500 ml 100 R$ 1,82 R$ 182,00 
82 Limpador multiuso 150 R$ 2,71 R$ 406,50 
83 Pano de limpeza- 28cm 20 R$ 85,93 R$ 1.718,60 
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84 Balde de plástico 10L 13 R$ 7,51 R$ 97,63 
85 Rodo limpeza- alumínio 60cm 15 R$ 22,56 R$ 338,40 
86 Saco de lixo 40 Lt, preto. 12 R$ 8,79 R$ 105,48 
87 Saco de lixo,100L,  cinza 120 R$ 68,22 R$ 8.186,40 
88 Saco de lixo,  60 Lt,  azul 150 R$ 19,04 R$ 2.856,00 
89 Saco de lixo, 60l, marron 45 R$ 19,04 R$ 856,80 
90 Saco de lixo, 60l, verde 50 R$ 19,04 R$ 952,00 
91 Saco de lixo, 60l, amarelo 50 R$ 19,04 R$ 952,00 
92 Saco de lixo, 60l,vermelho 100 R$ 19,04 R$ 1.904,00 
93 Vassoura - piaçava  40 cm - tipo gari 20 R$ 19,98 R$ 399,60 

94 
Frasco vazio para sabonete líquido- plástico,  
de 500 ml 

15 R$ 5,03 R$ 75,45 

95 Detergente multiuso, 5 Lt, tipo azulim 10 R$ 22,80 R$ 228,00 
96 Sabonete -  liquido perfumada,  de 800 ml 100 R$ 9,76 R$ 976,00 

97 
Sabonete liquido-  cremoso perolado, galão 5 
litros 

15 R$ 28,95 R$ 434,25 

98 Luvas plásticas, caixa com 100 unidades 20 R$ 25,30 R$ 506,00 

99 
Máscara descartável. TNT, 100%, caixa com 
100 unidades 

20 R$ 9,50 R$ 190,00 

TOTAL R$ 35.203,80 
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ANEXO III 

 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
Validade:  
 

 
Item Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total 

MOBILIÁRIO – GRUPO 1 
1 Sofá de 03 lugares 05   
2 Rack em MDP 05   
3 Pufe 10   
4 Mesa 05   
5 Cadeira 20   

6 Mesa lateral 05   
7 Kit cozinha compactada 05   
8 Guarda Roupa 15   
9 Box solteiro 30   

10 Colchão solteiro 30   
11 Criado-mudo 25   

TOTAL  
EQUIPAMENTOS – GRUPO 2 

12 Refrigerador 05   
13 Cafeteira Elétrica 05   
14 Ar condicionado 15   
15 Depurador de ar 05   
16 Fogão 4 bocas 05   
17 Microondas 05   
18 Lavadoura 05   
19 Liquidificador 05   
20 Sanduicheira 05   
21 smart TV 05   
22 Umidificador 15   
23 Bebedouro 05   
24 Tábua de Passar 05   

TOTAL  
MATERIAL DE COPA/COZINHA – GRUPO 3 

25 jogo de panelas 05   
26 Aparelho de jantar 05   
27 Conjunto de Copos 05   
28 Conjunto de facas 05   
29 Faqueiro aço 05   
30 Xícara de porcelana, chá; 120   
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31 Xícara de porcelana, café; 240   
32 Copo de vidro 500   
33 Tampa para copo aço 180   
34 Descanso p/ copo  aço 180   
35 Funil Pástico; 6   
36 Coador café; 50   
37 Jarra Inox; 8   
38 Ebulidor de água (Mergulhão); 2   
39 Jarra Pástica 2 Lt; 2   
40 Jarra Plástica 1,5Lt; 2   
41 Colher inox 30 cm; 4   
42 Bandeja: 35 cm x 25 cm 2   
43 Bandeja: 40 cm x 30 cm. 4   
44 Pote para café 1   
45 Pote  para açúcar 1   
46 Garrafa térmica, inox 15   
47 Garrafa térmica plástico 25   
48 Ampola- 1,8 Lt 15   
49 Ampola- 1Lt 25   
50 Pano de Prato 68 x 40cm 50   
51 Guardanapo de Papel, 22cmx23cm, branco 510   
52 Leiteira-  alumínio 20 cm x 19 cm 2   
53 Porta-Guardanapo inox 10   
54 Açucareiro inox 7   

TOTAL  

ENXOVAL - ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO – GRUPO 4 
55 Tapete 05   
56 Jogo de cama 60   
57 Fronha avulsa 20   
58 Travesseiro 40   
59 Cobertor manta 30   
60 Jogo de Toalhas 60   
61 Jogo americano 40   

TOTAL  
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO – GRUPO 5 

62 Lixeira 5L 05   

63 Lixeira 12L 05   
64 Vassoura 05   
65 Rodo 05   
66 Balde 05   
67 Luva borracha,tamanho G, cor amarela. 40   
68 Saco de algodão 74cm x 45cm 160   
69 Lixeira Plástico 15Lt, 25cm x 34cm 20   
70 Lixeira Plástico  60 Lt 3   
71 Lixeira em inox - 60 litros – coleta seletiva 2   
72 Flanela limpeza- 60cm x 40cm 100   

73 
Pá coletora lixo - Plástico, cabo e pá em 
ângulo de 90°. 

20   

74 Álcool- hospitalar - 70%, 1 Lt 200   
75 Esponja de limpeza, espuma/fibra sintética 200   
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pacote com 3 unidades 
76 Dispenser Para Papel Higiênico Rolão 50   
77 Papel Higiênico (rolão) - 20   
78 Papel Toalha, 2 dobras 200   
79 Desinfetante- de 750 ml 150   
80 Desodorizador de ar 50   
81 Detergente- de 500 ml 100   
82 Limpador multiuso 150   
83 Pano de limpeza- 28cm 20   
84 Balde de plástico 10L 13   
85 Rodo limpeza- alumínio 60cm 15   
86 Saco de lixo 40 Lt, preto. 12   
87 Saco de lixo,100L,  cinza 120   
88 Saco de lixo,  60 Lt,  azul 150   
89 Saco de lixo, 60l, marron 45   
90 Saco de lixo, 60l, verde 50   
91 Saco de lixo, 60l, amarelo 50   
92 Saco de lixo, 60l,vermelho 100   
93 Vassoura - piaçava  40 cm - tipo gari 20   

94 
Frasco vazio para sabonete líquido- plástico,  
de 500 ml 

15   

95 Detergente multiuso, 5 Lt, tipo azulim 10   
96 Sabonete -  liquido perfumada,  de 800 ml 100   

97 
Sabonete liquido-  cremoso perolado, galão 5 
litros 

15   

98 Luvas plásticas, caixa com 100 unidades 20   

99 
Máscara descartável. TNT, 100%, caixa com 
100 unidades 

20   

TOTAL  
 
 
 
 

XX de XXXXXXXX de 2017. 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Responável 
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ANEXO IV 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 
 

(Papel timbrado da empresa) 
 
A ____________________________(Razão Social)___________________________, inscrita no CNPJ nº 
_________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)_____________________________ 
portador da Cédula de identidade RG nº _____________________, DECLARA:  
 
(     ) Que em ____/____/____ tomou conhecimento das instalações das unidades da CODHAB/DF 

de que trata o Termo de Referência, instrumento do Processo nº 395.003.195/2017, onde, 
em suas áreas internas e externas serão entregues e, quando necessário, instalados os 
materiais objeto constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital para Licitação do 
Pregão SRP nº XXX/2017 da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 
Federal – CODHAB, que está totalmente inteirado das condições físicas e do grau de 
complexidade existente, não cabendo posteriormente qualquer alegação de 
desconhecimento ou acréscimo no preço por falta de informação. 

 
(     ) Que absteve-se de realizar a vistoria das instalações das unidades da CODHAB/DF de que 

trata o Termo de Referência, instrumento do Processo nº 395.003.195/2017 onde, em suas 
áreas internas e externas, serão entregues e, quando necessário, instalados os materiais 
objeto constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital para Licitação do Pregão SRP 
nº XXX/2017 da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – 
CODHAB, assumindo total responsabilidade pelos imprevistos e problemas decorrentes em 
razão do desconhecimento das características e condições de tais locais. 

 
Brasília-DF, ____ de ____________ de 2017.  

 
 

Carimbo da Empresa 
(Assinatura do representante da licitante, com indicação do seu nome e cargo) 

 
OBSERVAÇÃO: Caso o representante que estiver subscrevendo o presente documento não seja o 
sócio, gerente ou diretor, declarado no contrato social ou na ata de constituição, será necessário 
comprovar os poderes para assinatura. 
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ANEXO V 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES  
 
 

Ref.: (identificação da licitação) 

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

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

........................., 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

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

(data) 

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

(representante) 

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

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

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

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

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

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

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

Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto 

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

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

citada Lei Complementar. 

 
 

________________________________________________ 
Representante Legal 
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ANEXO VII 

 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XXX/ 201X 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº XXX/201X 

PROCESSO Nº 392.003.195/2017 
 
 

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, empresa pública 
dotada de personalidade ju´ridica de direito privado, com autorização legislativa de criação 
disposta na Lei nº 4.020, de 25 de setembro de 2007, integrante da Administração Indireta do 
Governo do Distrito Federal vinculada à Secretaria de Estado de habitação, Regularização e 
Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – SEDHAB, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 
6, Lotes 13/14, Bloco “A”, 5º Andar – Edifício Seduma – CEP 70.036-918, na cidade de Brasília/DF, 
inscrita sob o CNPJ nº 09.335.575/0001-30, neste ato representada pelo Diretor Presidente, Gilson 
José Paranhos de Paula e Silva, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 305.776 – 
SSP/DF e CPF sob nº 119.788.561-72, residente e domiciliado em Brasília/DF, considerando o 
julgamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XXX/2017, processo nº 
392.003.195/2017, resolve registrar os preços da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita sob o 
CNPJ nº XXXXXXXX, localizada em XXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pelo senhor 
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXCARGOXXXXXX, indicada e qualifica nesta Ata, de acordo com a 
classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no 
Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e 
no que couber à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações e no Decreto 
Distrital nº 36.519, de 28 de maio de 2015 e no que couber ao Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, em conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa 
especializada no fornecimento de material permanente – Mobiliário, Equipamentos, Utensílios e 
Enxoval, além de material de copa e cozinha e limpeza para atender esta Companhia conforme 
especificado no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº XXX/2017, 
que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 
transcrição. 
1.2. O adjudicatário será convocado pelo órgão gerenciador, no prazo de 3 (três) dias úteis, 
contados da data de publicação da convocação no DODF, para assinatura da respectiva Ata de 
Registro de Preços, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado 
pelo adjudicatário até o segundo dia útil após a convocação e desde que ocorra motivo justificado 
e aceito pelo órgão gerenciador. 
1.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades 
indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração 
promover a contratação de acordo com suas necessidades. 
 

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
publicação no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, não podendo ser prorrogada. 
 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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3.1. A Companhia de Desenvolvimento do Distrito Federal – CODHAB, UASG nº 925992, será o 
órgão gerenciador da presente Ata de Registro de Preços. 
3.2. Durante sua vigência, a presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada pela 
Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, bem como pelas Empresas Públicas do 
Distrito Federal, e de outras entidades do Poder que tenham memso escala potencial, conforme 
dispõe o inciso VII, art. 7º do Decreto Distrital nº 36.519, de 2015 e §8º, art. 22 do Decreto nº 
7.892, de 2013. 
 

4. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

4.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições 
ofertadas nas propostas são as que segue: 
 

GRUPO XXXX 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE R$ UNIT. R$ TOTAL 

     
     

 

5. DO LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO 

5.1. A entrega do objeto será realizada de acordo com o Item 4 do Termo de Referência, Anexo I 
do Edital do Pregão Eletrônico nº XXX/2017 e deverá ser feita em até 15 (quinze) dias, a contar do 
recebimento da Nota de Empenho pela Contratada. 
5.2. A mobília, equipamentos e materiais que fazem necessário sua montagem deverão ser 
montados, instalados e estar em pleno funcionamento no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis 
após o recebimento do mesmo pela Contratante. 
 

6. DO CONTRATO 

6.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a 
firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, no 
Edital e seus anexos, bem como na proposta, e as determinações contidas na legislação 
pertinente. 
6.2. Cada contratação deverá ser efetuada mediante autorização da Companhia Habitacional do 
Distrito Federal - CODHAB. 
6.3. Os fornecedores se obrigam a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, 
todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão Eletrônico SRP nº XXX/201X, 
conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital. 
 

7. REVISÃO E CANCELAMENTO  

7.1. A CODHAB realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
7.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à CODHAB 
promover as negociações junto aos fornecedores. 
7.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a CODHAB convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos 
valores praticados pelo mercado. 
7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 

7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
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7.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 
7.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

7.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
7.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
7.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
7.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

7.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.7.1, 7.7.2 e 7.7.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
7.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

7.9.1. Por razão de interesse público; ou 
7.9.2. A pedido do fornecedor. 
 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 
objeto, as obrigações da CODHAB o e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições 
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital. 
8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 81 da Lei nº 13.303/2016. 
 
 
 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de 
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia 
aos demais órgãos participantes (se houver). 

 
Brasília/DF, XX de XXXXXXXX de 2017. 

 
 
 
 

_________________________________________ 
Gilson José Paranhos de Paula e Silva 

Diretor Presidente 
CODHAB 

 
 
 

_________________________________________ 
XXXXXXNOME COMPLETOXXXXXX 

XXXCARGOXXX 
XXXNOME DA EMPRESAXXX 
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ANEXO VIII 

 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº        /2017 – CODHAB/DF 
(AQUISIÇÃO COM ENTREGA POR DEMANDA (SRP)) 

 
 

CONTRATO Nº XXX/2017 DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS QUE ENTRE SI FAZEM 
A COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO 
FEDERAL  CODHAB/DF E XXXXXXXX, PARA OS 
FINS QUE ESPECIFICA. 
Processo nº 392.003.195/2017. 

 
A Companhia de Desenvolvimento 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 6, Lotes 13/14, Bloco “A”, 5º Andar – Edifício Seduma – CEP 
70.036-918, na cidade de Brasília/DF, neste ato representado por seu Presidente, Gilson José 
Paranhos de Paula e Silva, brasileiro, viúvo, portador da cédula de identidade nº 305.776, expedida 
pela SSP/DF e inscrito no CPF sob o nº 119.788.561-72, 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 
XXXRAZÃOSOCIALXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXX, com sede XXXXXXXXXX, neste 
ato representada pelo senhor XXXNOMECOMPLETOXXX, XXXCARGOXXX da empresa citada, 
residente e domiciliados nesta Capital, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 
CNPJ nº XXXXXXXXX, com sede em XXXXXXXXXXXXX, representada por XXXXXXXXX, na 
qualidade de XXXXXXXXXX. 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente Contrato é o Registro de Preços para contratação de empresa 
especializada no fornecimento de material permanente – Mobiliário, Equipamentos, Utensílios e 
Enxoval, além de material de copa e cozinha e limpeza para atender esta Companhia conforme 
estabelecido no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XXX/2017, identificado no 
preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de 
transcrição. 
 

GRUPO XXXX 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE R$ UNIT. R$ TOTAL 

     
     

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses e terá início na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PROCEDIMENTO 

3.1. O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº XXX/201X, da Proposta e da Lei nº 13.303, de 2016. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

4.1. O valor do presente Contrato é de R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXX). 
4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

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

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB 
nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 
II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido 
pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 
III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 
IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, 
conforme determina a Lei 12.440, de 07 de Julho de 2011.  
V – Certidão de Negativa , referente a Débitos junto a  União ; 
VI – Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 

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

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

5.6. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do § 7º, art. 81 da 
Lei 13.303/2016 e será executada após regular processo administrativo, oferecido a contratada a 
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da 
notificação, nos termos do § 2°, art. 83 da mesma lei. 
5.7. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou 
superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante 
crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para 
tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus 
créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 
18/02/2011. 
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6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. O preço é fixo e irreajustável. 
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 81 da Lei nº 13.303 de 
2016. 
6.3. Alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização 
financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, 
suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 
6.4. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

6.4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o §1º, art. 81 da Lei nº 13.303/2016. 

6.5. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes poderão exceder o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS GARANTIAS 

7.1. A CONTRATADA prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total deste 
Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após sua assinatura. 
7.2. As condições relativas à garantia prestada são as estabelecidas no Edital. 
7.3. Independentemente da garantia de execução contratual citada no item 7.1 deste Contrato, a 
Contratada prestará também garantia dos equipamentos e materiais, contra vícios e defeitos de 
fabricação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 1990. 
7.4. A Contratada prestará manutenção preventiva e corretiva do objeto contratado e todos os 
demais materiais e instalações durante o período de vigência da garantia técnica visando garantir 
o correto funcionamento dos equipamentos, bem como sua integridade física. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA E REGIME DE EXECUÇÃO 

8.1. De acordo com a especificação e quantidade os itens deverão ser entregues e instalados no 
endereço abaixo relacionado e em demais endereços no Distrito Federal a serem informados 
oportunamente. Excetua-se da obrigatoriedade de instalação o item 14 - Condicionador de ar split 
- 9000 btus. 
 

Item Quant. Endereço de Entrega e Instalação 
01, 02, 04, 06, 07, 12, 13, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 

01 

SQS Quadra 405 Bl. R , Apartamento 307. Asa Sul, 
Brasília-DF 
CEP 70.239-180 

03 02 
08,14, 22, 03 

05, 37, 04 
11, 05 

09, 10, 39, 06 
38,41 08 
36, 40 12 

 
8.2. O agendamento para entrega e instalação dos itens deverá ser realizado com a Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal CODHAB/Gerência de Suporte Operacional - 
GESOP, localizada no 6º andar do Ed. CODHAB, SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14, CEP. 70306-
918, em Brasília/DF, em horário de expediente das 08h00 às 12h:00 e das 14h:00 às 17:00, de 2ª a 
6ª feira. Os telefones disponíveis para contato são: 3214-1829/1849. 
8.3. A Contratada deverá apresentar, para aprovação da CODHAB, cronograma de entrega e 
execução da instalação dos equipamentos e materiais. As atividades de entrega e execução da 
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instalação deverão ser realizadas em horário comercial durante a semana se segunda-feira à 
sexta-feira. Exceções a estes dias e horários definidos poderão ser discutidas com a CODHAB e 
acordadas entre as partes, mediante avaliação por parte da CODHAB da proposta de cronograma 
de execução apresentado e suas implicações. 
 

9. CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADES DA CONTRATATADA E CONTRATANTE 

9.1. A CONTRATADA obriga-se à: 
9.1.1. Acusar recebimento da Nota de Empenho. 
9.1.2. Entregar o material no prazo, no local, em conformidade com as especificações e 
nas demais condições exigidas neste Termo de Referência; 
9.1.3. A contratada deverá repor em até 10 dias corridos, o produto adquirido que 
apresentar defeito. 
9.1.4. Cumprir os horários de funcionamento da Contratada ou horário acordado; 
9.1.5. Na Nota Fiscal/Fatura deverá constar a mesma descrição constante na Nota de 
Empenho. 
9.1.6. A devolução de produto com defeito no ato do recebimento do material, implicará 
também, na devolução da Nota Fiscal, a qual será reapresentada junto com o produto 
substituído. 
9.1.7. Os bens deverão ser entregues e montados pela contratada em local a ser definido 
pela contratante. 
9.1.8. Promover imediata substituição dos itens em decorrência de defeitos de fabricação 
ou em virtude de erros de instalação ou desaprovação por parte da CODHAB. 
9.1.9. Responsabilizar-se por qualquer dano pessoal ou material causado ao Distrito 
Federal ou a terceiros, em virtude da montagem do material. 
9.1.10. Comunicar previamente e por escrito eventuais atrasos, anormalidades ou 
paralisações, prestando os esclarecimentos e justificativas julgadas necessárias, pelo que 
serão avaliados e, por extensão, decididos pelo executor e pela CODHAB.   
9.1.11. Substituir, sempre que determinado, qualquer empregado cuja atuação, 
comportamento ou conduta profissional seja incompatível com o serviço público. 
9.1.12. Manter durante toda a execução todas as condições estabelecidas neste Termo de 
Referência. 
9.1.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratação, sem a 
prévia anuência da contratante. 
9.1.14. Apresentar Nota Fiscal de acordo, a qual deverá conter todos os custos envolvidos 
e eventuais descontos porventura concedidos, bem como cópias das Certidões de 
regularidade fiscal e trabalhista com o Distrito Federal, União, FGTS, INSS e CNDT da Justiça 
do Trabalho.Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato 
convocatório; 

9.2. A CONTRATANTE obriga-se à: 
9.2.1 Emitir Nota de Empenho em favor da contratada. 
9.2.2 Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada. 
9.2.3 Requisitar somente o tipo de material objeto do presente Termo de Referência. 
9.2.4 Efetuar o pagamento à contratada mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente 
atestada pelo executor e, das certidões de regularidade fiscal e trabalhista (GDF, UNIÃO FGTS 
e CNDT da Justiça do Trabalho). 
9.2.5 O fornecimento e instalação deverão ser acompanhados e fiscalizados por um 
representante da Administração Pública distrital, na qualidade de Executor do Contrato, 
especialmente designado para tal, nos termos do artigo 67 da Lei n.º 8.666/93. 
9.2.6 As providências que ultrapassarem as competências do Executor serão determinadas 
pelos seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas necessárias ao 
restabelecimento da situação de normalidade do contrato. 
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9.2.7 Permitir o acesso dos funcionários da contratada nas dependências das unidades da 
CODHAB, desde que estejam devidamente identificados. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

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

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

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

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

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

I - pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, quando o 
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e 
II - pelo ordenador de despesas se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de 
execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o 
contrato.  

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

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução 
de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o 
limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de 
atraso; (Decreto nº 35.831, de 19 de setembro de 2014);  
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas 
obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, 
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o 
inadimplemento completo da obrigação contratada; (Decreto nº 35.831, de 19 de setembro de 
2014);  
III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por 
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e 
II deste subitem;  
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
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Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do 
serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e 
V- até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento 
de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. (Decreto nº 35.831, de 19 de 
setembro de 2014);  

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

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

10.3.3. 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. 
10.3.4. 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.  
10.3.5. 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.  

10.3.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza 
e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 11.1.2 e observado o 
princípio da proporcionalidade.  
10.3.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser 
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em 
admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 
13.3.1.  
10.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 11.3.1 não se aplica nas hipóteses 
de rescisão contratual que não ensejam penalidades.  

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

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

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

I - a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, quando o 
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e  
II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação 
ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de 
empenho ou assinar o contrato.  

10.4.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.  
10.4.4. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as 
condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.  

10.5. Das Demais Penalidades 
10.5.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, 
ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção 
no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela CODHAB, 
estarão sujeitas às seguintes penalidades:  

I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por 
até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e  
II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 10.5; 
III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 10.4.3 e 10.4.4. 

10.5.2. As sanções previstas nos subitens 10.4 e 10.5 poderão também ser aplicadas às 
empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais Lei n° 
13.303/2016, e no que couber, nos às Leis nº 8.666, de 1993 e nº 10.520, de 2002: 

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

10.6. Do Direito de Defesa 
10.6.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, 
suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da 
respectiva notificação.  
10.6.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena 
de responsabilidade.  
10.6.3. 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;  
10.6.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase 
recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá 
ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar: 

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 
II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 
III - o fundamento legal da sanção aplicada; e 
IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da 
Receita Federal. 

10.6.5. Após o julgamento dos recursos, ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a 
autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no 
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação 
mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal. 
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10.6.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as 
sanções aplicadas com fundamento nos subitens 10.2 e 10.3 deste capítulo de penalidades, as 
quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 
8.666, de 1993. 
10.6.7. De acordo com o inciso §1º do art 59 da Lei nº 13.303, de 2016, caberá recurso de 
representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 
objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico, dos atos decorrentes 
dessa Lei. 
10.6.8. Caberá pedido de reconsideração, da decisão do Diretor Presidente da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal contra os atos decorrentes conforme o caso, 
na hipótese do §2º, art. 83 da Lei nº 13.303/2016, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação 
do ato. 

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

10.8. Da Sujeição a Perdas e Danos 
10.8.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 
26.851/06 e suas alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, 
ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das 
obrigações licitatórias e/ou contratuais. 

10.9. Disposições Complementares 
10.9.1. As sanções previstas nos subitens 10.2, 10.3 e 10.4 do presente capítulo serão 
aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante. 
10.9.2. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no 
órgão ou na entidade. 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CODHAB sem prejuído das 
penalidades aplicáveis, conforme disposto no §1º, art. 82 da Lei 13.303/2016, em consequência 
ao exposto nos arts. 83 e 84 da mesma Lei. 
11.2. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente pela Contratada bastando, para tanto, sua 
manifestação escrita para análise e manifestação positiva ou não da CODHAB, com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato. 

11.2.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
Contratada o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. São motivos para rescisão do contrato: 
11.3.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações 
ou prazos. 
11.3.2. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 
do fornecimento, nos prazos estipulados. 
11.3.3. O atraso injustificado no fornecimento e não entrega do objeto, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração. 
11.3.4. A alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 
11.3.5. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas mobilizações, e outras previstas, assegurando ao contratado, 
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas 
até que seja normalizada a situação;  
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11.3.6. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, 
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas deste, já recebidos ou executados, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações até que seja normalizada a situação.   

11.4. É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, 
podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. 
11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos: 
11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
11.5.3. Indenizações e multas. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à Contratada: 
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira; 
12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
Contratante, salvo nos casos previstos em lei. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA 

13.1. Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão 
inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, 
podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO EXECUTOR 

14.1. O Distrito Federal, por meio de ______________, designará um Executor para o Contrato, que 
desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e 
Contábil. 
 
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS. 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 13.303/2016 e no que couber a Lei 8.666/1993, bem como na Lei nº 10.520 e no Decreto nº 
7.892/2013 e Decreto Distrital nº 36.519/2015, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, 
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e 
normas e princípios gerais dos contratos. 
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

16.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 
Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 
para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro 
do instrumento no órgão interessado, de acordo com o art. 60 da Lei nº 8.666/93. 
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

17.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao 
cumprimento do presente Contrato. 
 

Brasília/DF, XX de XXXXXXXX de 201X. 
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______________________________________ 
Gilson José Paranhos de Paulo e Silva 

Diretor Presidente 

______________________________________ 
XXXNOME COMPLETOXXX 

XXXCARGO NA EMPRESAXXX 
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      NOME:  
      CPF:  
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