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CONCORRÊNCIA nº : 001/2016 
PROCESSO N º : 392.014.343/2015 
INTERESSADO : CODHAB 
ELEMENTO DE DESPESA:  33.90.39 
Programa de Trabalho: 15.451.6208.1968.0008 – Elaboração de Projetos – SEDHAB. 
Fonte: 169 
VALOR ESTIMADO: 200.377,92  (duzentos mil trezentos e setenta e sete reais e noventa e 
dois centavos). 
 
 

E D I T A L 
 

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO 
FEDERAL - CODHAB através da Comissão Permanente de Licitação – CPL designada 
pela Resolução nº 100.000.313/2015, de 02 junho de 2015, publicado no DODF N° 
106 de 3 de junho de 2015, de conformidade com os termos do Processo em 
epigrafe e com observância às disposições do presente Edital, nos termos da Lei 
Federal 8.666/93 e alterações posteriores, torna público que fará realizar 
CONCORRÊNCIA, do tipo MELHOR TÉCNICA , na forma de execução indireta, por 
valor fixo, cujo objeto é Contratação de profissionais sendo 08 (oito) Arquitetos para 
exercer a função de Coordenador Titular e 08 (oito) Arquitetos para exercer a função 
de membro do júri Titular, com o objetivo de prestar os serviços de Coordenação e 
Julgamento em Concurso Público Nacional de projeto executivo de Arquitetura,  
assistindo e subsidiando o representante da Administração na promoção de oito 
concursos a serem promovidos por esta Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, conforme especificações descritas 
no Projeto Básico (Anexo I) do presente Edital. 

 O Edital e seus anexos estão à disposição no site 
www.codhab.df.gov.br. De posse do Edital, os participantes se obrigam a 
acompanhar possíveis alterações pelo referido site da CODHAB. Opcionalmente, o 
Edital e seus anexos poderão ser obtidos por meio de mídia digital (CD-Rom ou 
Pendrive) a ser apresentado pelo interessado junto à Comissão Permanente de 
Licitação - CPL da CODHAB. 

 Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (61) 3214-
1830. 

DO DIA, DA HORA, DO LOCAL E DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

A sessão pública para recebimento e abertura das propostas dar-se-á no 
dia, hora e local a seguir indicados: 

 Dia:   14 de junho de 2016 

 Hora:   10:00 h 

http://www.codhab.df.gov.br/
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 Local: Sala de Reunião da Presidência da CODHAB/DF – 5º andar 
Edifício Sofia localizada no SCS Quadra 06 Lotes 13/14, em Brasília-DF. 

Não havendo expediente na data marcada para abertura da licitação, ficará 
a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora, 
salvo disposições em contrário. 

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Contratação de profissionais para prestação de serviços de Coordenação e 
julgamento em Concurso Público Nacional de projeto executivo de Arquitetura e 
complementares, assistindo e subsidiando o representante da Administração na 
promoção de oito concursos a serem promovidos por esta Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, conforme 
especificações e condições estabelecidas no Projeto Básico constante do Anexo I 
do Edital. 
 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto desta 
Concorrência estão contempladas com recursos orçamentários na Lei 
Orçamentária do presente exercício. 

 Natureza da despesa: 33.90.39 

 Fonte: 169  

 Programa de Trabalho: 15.451.6208.1968.0008 – Elaboração de 
Projetos – SEDHAB. 
 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Somente poderão apresentar propostas pessoas físicas, 
especializadas no ramo e que satisfaçam as condições deste edital e seus 
anexos. 

            3.2 Não poderão participar desta licitação : 

                      3.2.1 Pessoas Jurídicas; 

                      3.2.2 Pessoas físicas que, por qualquer motivo, estejam declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública ou 
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. (Decisão 360/2015) 
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                      3.2.3 O autor do Termo de Referência, do projeto básico ou executivo, 
pessoa física ou jurídica. 

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

4   DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

4.1 Até o dia, hora e local fixados no preâmbulo deste edital, cada 
licitante deverá apresentar à CPL, simultaneamente, sua “Documentação”, 
“Proposta Técnica”, em envelopes separados e fechados, contendo, 
respectivamente, em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados, além do Nome e CPF, os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2016 – CODHAB 

 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA TÉCNICA 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2016 – CODHAB 

 

4.2 Após a Presidente da CPL ter declarado encerrado o prazo para 
recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento será 
aceito 

4.3 Recebidos os envelopes de “Documentação”, “Proposta Técnica" 
e, uma vez iniciada a abertura desses, não serão permitidas quaisquer 
retificações que possam influir no resultado final do processo licitatório. 

4.4 A abertura dos envelopes de documentação e propostas será 
realizada em ato público, do qual lavrar-se-á ata circunstanciada, assinada 
pelos licitantes presentes e pelos membros da CPL, devendo quaisquer 
reclamações a respeito serem feitas, no momento, pelos respectivos 
representantes legais. 

4.5 Após a fase de habilitação, não cabe desistência das propostas, 
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL. 
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4.6 Todos os volumes incluídos nos envelopes, deverão ser 
apresentados em formato A-4, em linguagem clara e objetiva, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas. 

4.6 Após a entrega dos envelopes, a Comissão Permanente de 
Licitação não aceitará, sob forma alguma, a substituição ou anexação de 
qualquer documento por parte das licitantes, salvo os esclarecimentos que 
forem eventualmente solicitados pela mesma, de acordo com o § 3° do art. 
43, da Lei Federal n° 8.666/93.  

4.7 Não serão aceitos documentos fotocopiados em papel termo-
sensível (fac-símile).         

 

5  DA HABILITAÇÃO 

5.1 O envelope nº 01 – HABILITAÇÃO deverá conter, 
obrigatoriamente, em plena validade, sob pena de inabilitação da licitante, 
os documentos a seguir indicados, em original ou cópia autenticada em 
cartório, ou ainda, cópia acompanhada do original para efeito de 
autenticação por membro da Comissão Permanente de Licitação. 

OBS:  Recomenda-se, para facilitar a conferência dos mesmos, que 
os documentos abaixo indicados sejam numerados sequencialmente, na 
mesma ordem que se segue. 

5.2. O licitante deverá apresentar: 

a) Cédula de identidade; 

b) CPF; 

c) Comprovante de que se encontra em dia com a as obrigações 
eleitorais (www.tse.gov.br); 

d) Licitante do sexo masculino deverá apresentar Comprovante de 
que se encontra em dia com a as obrigações militares (www.stm.gov.br); 

e) Declaração de ciência e compatibilidade de que estará à 
disposição quando convocado para atuar no concurso conforme sua 
classificação, caso não esteja disponível quando da sua convocação, deverá 
comunicar a esta DIPRO/CODHAB, no prazo de até 15 (quinze) dias afim de que 
seja convocado o suplente. 

http://www.stm.gov.br/
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f) Registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – C.A.U 
comprovado através de cópia autenticada da carteira profissional expedida 
pelo Conselho e comprovante de quitação das anuidades; 

g) Comprovação através de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT que tenha elaborado projeto de arquitetura; 

h) Certidão Negativa Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União (www.pgfn.fazenda.gov.br); 

i) 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; 

j) Declaração de que não se acha inidôneo para licitar e contratar 
com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a 
Administração Pública Federal ou do Distrito Federal, conforme modelo 
Anexo III; 

k) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela 
Justiça do Trabalho, conforme determina a Lei 12.440, de 07 de Julho de 
2011.  

6  - DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

6.1 O envelope nº 2 - Proposta Técnica deverá conter: 
 

a) Declaração de que está ciente do valor que a Administração se 
dispõe a pagar pelo serviço, nos termos do item 15.1 do Edital; 
 

b) Diploma de graduação em Arquitetura e Urbanismo comprovada 
através de cópia autenticada do diploma de graduação em instituição 
reconhecida pelo MEC; 

 

c) Os documentos necessários para comprovação da pontuação 
conforme item 6 - PROPOSTA TÉCNICA - CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO,  do Anexo 
I – Projeto Básico: 

c.1) Para função de Coordenador: Comprovação de aptidão, por 
intermédio da apresentação de Atestado (s) de Capacidade Técnica, ou 
qualquer outro meio de publicação oficial,  em nome da licitante, 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, para a qual o 
licitante tenha prestado serviços de organização e assessoria de 

http://www.pgfn.fazenda.gov.br/
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Concursos Públicos Nacionais de Projetos de Arquitetura no Território 
Nacional e/ou internacional; 

c.2) Para função de Membro do Júri: Comprovação de aptidão, por 
intermédio da apresentação de Atestado (s) de Capacidade Técnica, ou 
qualquer outro meio de publicação oficial, em nome da licitante, 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, para a qual o 
licitante tenha prestado serviços como jurado de Concursos Públicos 
Nacionais de Projetos de Arquitetura no Território Nacional e/ou 
internacional; 

c.3) Para a função de Membro do Júri: comprovação de ter sido 
classificado em concurso de projetos de arquitetura e urbanismo, mediante 
publicação em meio oficial. 

OBS:  A não apresentação de Atestado de Capacidade Técnica ou 
classificação em concurso de projetos de arquitetura e urbanismo será 
valorada com 0(zero) ponto. 

7  - DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO RELATIVOS ÀS FASES 
DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA 

7.1 Abertos os envelopes “Documentação”, a CPL poderá apreciar os 
documentos de cada licitante, individualmente, podendo na mesma reunião 
divulgar o nome dos habilitados e dos inabilitados, devendo aos últimos 
serem devolvidos os envelopes “Proposta Técnica” devidamente fechados, 
desde  que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 

7.2 A CPL, após a abertura dos envelopes relativos à habilitação, 
poderá encerrar a reunião a fim de que tenha melhores condições de 
análise, permanecendo os envelopes de proposta técnica, não abertos, já 
rubricados, em seu poder até a data e horário oportunamente marcados 
para outro evento. 

7.3 O não comparecimento de quaisquer dos participantes à nova 
reunião marcada não impedirá que se realize. 

7.4 Será julgado habilitado o licitante que apresentar todos os 
documentos exigidos em conformidade com o item 5 deste Edital e atender 
às demais condições previstas nesta Concorrência.  

7.5 A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de 
participar das fases subsequentes. 

7.6 Julgada a habilitação e divulgado o seu resultado, a Comissão 
poderá, na mesma reunião, proceder à abertura do envelope nº 02 
(Proposta Técnica) dos licitantes habilitados, desde que haja desistência 
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expressa dos participantes em interpor recurso, devidamente consignada 
em ata ou mediante termo próprio. 

7.7 A CPL, após a abertura dos envelopes relativos às Propostas 
Técnicas, poderá apreciar as propostas técnicas de cada licitante, 
individualmente, podendo na mesma reunião divulgar o resultado do 
julgamento. 

7.8 A CPL, após a abertura dos envelopes relativos às Propostas 
Técnicas, poderá encerrar a reunião a fim de que possa avaliá-las até a 
data e horário, oportunamente, marcados para outro evento. 

7.9 Levando-se em conta a atividade específica do licitante e o 
interesse da CODHAB, é facultada ao servidor responsável ou à autoridade 
superior, em qualquer fase desta licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente das propostas. 

 

8 - JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA E DE PREÇOS 

8.1 Trata-se de licitação enquadrada no art.45, § 1º, inciso II, da Lei 
nº 8.666/93 (MELHOR TÉCNICA). 

8.2 Serão classificados os licitantes que obtiverem a pontuação da 
mais alta para a menor, até completar a quantidade de funções previstas.  

 8.3 Os Licitantes remanescentes comporão uma lista reserva de 
suplentes na ordem de classificação a serem convocados em caso de 
desistência ou impossibilidade dos classificados. 

8.4 Caso não acudam número de licitantes correspondentes a cada 
função, os classificados serão convocados subsequentemente, 
respeitando a ordem de sua classificação. 

8.5 Não serão consideradas vantagens não previstas nesta 
Concorrência. 
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9 - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
TÉCNICAS 

9.1. As propostas técnicas serão avaliadas conforme detalhamento 
constante do Anexo I deste Edital. 

 

10  DA DESCLASSIFICAÇÃO 

10.1 Serão desclassificadas, com base nos artigos 43; 44 e 48 - I, da 
Lei n.º 8.666/93, as propostas que não atenderem às exigências contidas 
neste ato convocatório. 

 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E IMPUGNAÇÕES 

 Dos atos da Administração relacionados com esta licitação cabem: 

11.1 Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas técnicas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da 
Lei 8.666/93; 

e) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária 
ou de multa. 

11.2 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. 

11.3 Pedido de reconsideração, de decisão da CODHAB, na 
hipótese do § 3º do art. 87 da Lei 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
da intimação do ato. 

11.4 A intimação dos atos referidos no item 11.1, alíneas "a", "b", "c" 
e "d", excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no item 11.3, 
será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos 
previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no 
ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por 
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 
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11.5 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, 
que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

11.6 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio 
da que praticou o ato recorrido, a qual poderá ou não reconsiderar sua 
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 
recurso, sob pena de responsabilidade 

11.7 Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de 
reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam 
com vista franqueada ao interessado. 

 

11.8 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital por 
irregularidade na aplicação da Lei 8666/93, devendo protocolizar o pedido 
junto à Comissão Especial de Licitação da CODHAB até o segundo dia útil 
que anteceder a abertura dos envelopes, sem prejuízo da faculdade 
prevista no § 1º do art. 103  da referida Lei. 

11.9 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a 
impedirá de participar de processo licitatório, até o trânsito em julgado da 
decisão a ela pertinente. 

11.10 Na fluência dos prazos para impugnação ou interposição de 
recurso, o processo ficará com os membros da Comissão, podendo as 
licitantes obter vista dos autos. 

11.11 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de 
licitação perante a CODHAB o licitante que não o fizer até o segundo dia útil 
que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. 

 

12.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1 Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório 
será submetido à autoridade competente para que se proceda à devida 
homologação e consequente adjudicação do objeto licitado aos licitantes 
vencedores.  

13. DO CONTRATO 
 

13.12. Após a homologação da licitação, os Adjudicatários terão o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
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13.12.1. Alternativamente à convocação para comparecer 
perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a 
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 
para que seja assinado/retirado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da data de seu recebimento. 

13.12.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser 
prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da Adjudicatária e 
aceita pela Administração. 

13.13. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar 
o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou revogar a 
licitação, independentemente da cominação prevista neste Edital. 

13.14. Ao assinar o contrato, a Contratada declara sua expressa 
concordância com a adequação do projeto básico, sujeitando-se, em caso 
de alterações contratuais. 

13.15. A Contratada deverá manter durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

13.16. Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que 
incidirem ou venham a incidir sobre o Contrato. 

14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

14.1  O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses 
contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogado nos termos da legislação em vigor, desde que atendido aos 
casos previstos no § 1º e no § 2º do Artigo 57, da Lei nº. 8.666/93. 

 

15. DO PREÇO 

15.1  Os serviços previstos têm custo estimado já incluídos os 
custos relativos a Encargos Sociais, Benefícios, Tributos, Despesas 
Indiretas, locomoção, estadia e alimentação, resultando nos valores 
conforme quadro abaixo: 

 

  
FUNÇOES Quantidade 

Unitário 

Líquido 
VALOR TOTAL 
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1 Coordenador  8  10.000,00  80.000,00 

2 Jurados 8  5.000,00  40.000,00 

Total  

120.000,00 

(cento e vinte mil 

reais) 

 

Sendo o valor estimado bruto: de R$ 16.968,05 (dezesseis mil novecentos e 

sessenta e oito reais e cinco centavos), destinado a cada Coordenador e R$ 

8.079,19 (oito mil setenta e nove reais e dezenove centavos) a ser destinado para 

cada membro do júri, perfazendo o total de R$ 200.377,92 (duzentos mil trezentos 

e setenta e sete reais e noventa e dois centavos). O valor líquido R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais) considera todos os descontos legais. 

15.2 Os serviços serão realizados mediante convocação formal por 
parte da CODHAB. 

15.3 Os valores somente serão disponibilizados após a aprovação 
dos serviços pela CODHAB. 

 

16 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as 
estabelecidas nos itens 9 e 10 do Anexo I -  Projeto Básico e na minuta do 
Contrato.  

 

17 DO PAGAMENTO 

 17.1 Os pagamentos serão feitos de acordo com as Normas de 
Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante 
apresentação de fatura, acompanhada dos documentos de regularidade 
fiscal. 

17.2 Não serão feitos pagamentos parciais de serviços ou 
relatórios não finalizados.  

17.3 O pagamento ocorrerá em parcela total após a aprovação dos 
serviços contratados. 
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17.4 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias a 
contar do recebimento da fatura, mediante crédito em conta corrente, em 
nome da contratada, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB.  

17.5  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. 

 

 

18 DA FISCALIZAÇÃO 

18.1 A execução dos serviços ora contratados será objeto de 
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da 
Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições 
específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no 
Projeto Básico. 

 

19 DA RESCISÃO DO CONTRATO 

19.1 As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina 
aplicável em tais casos, são aquelas previstas no instrumento de Contrato, 
nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993. 

 

20 PENALIDADES 

20.1 Pela inexecução parcial ou total do contrato, a 
CONTRATANTE poderá aplicar a CONTRATADA, garantida a previa defesa, 
as penalidades, isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis, conforme Capitulo IV da Lei no 8.666/1993 e Decreto 
Distrital no 26.851/2006, bem como suas respectivas alterações. 

 

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no 
presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, e protocolado à 
Comissão responsável pela presente licitação, em até 05 (cinco) dias 
consecutivos anteriores à data de abertura do certame. 
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21.1.1 As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por 
escrito, após esgotado o prazo de consulta, no site da CODHAB e 
encaminhada a todos os interessados que tenham informado seu 
endereço eletrônico, cabendo àqueles que por qualquer motivo não 
tenham recebido as informações no prazo estipulado o dever, no 
resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do 
documento. 

 

a) Quaisquer consultas ou pedidos de esclarecimentos 
serão atendidos mediante solicitação por escrito à Comissão 
Especial de Licitação, protocolizada no edifício sede da 
CODHAB, em até 05 (cinco) dias corridos antes da data 
marcada para o recebimento das propostas, no horário das 
09:00 às 17:30, ou por email, licitacoes@codhab.df.gov.br Em 
nenhuma hipótese serão aceitos entendimentos verbais entre 
as partes e/ou através de outra forma de contato.  

 

b) Somente deverão ser consideradas pelos licitantes 
as informações prestadas por escrito pela Comissão 
Permanente de Licitação da CODHAB;  

 

c) A CPL responderá a todos os interessados que 
tenham adquirido o edital, por mensagem eletrônica (e-mail), 
em até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para o 
recebimento das propostas;  

 

d) Os questionamentos e respectivas respostas serão 
publicados no site da CODHAB – www.codhab.df.gov.br – em 
prazo igual ao do item anterior;  

 

e) Qualquer modificação no presente edital será 
divulgada pela mesma forma que se deu o texto original, no 
site da CODHAB e encaminhados por mensagem eletrônica 
(e-mail) a todas as interessadas que tenham adquirido o edital 
e informado seu endereço eletrônico, na forma como 
disciplina o parágrafo 4° do artigo 21 da lei n° 8.666/93.   
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21.2 As disposições deste Edital poderão ser objeto de 
impugnação, por violarem disposições legais, especialmente da Lei nº 
8.666, de 1993, nos seguintes termos: 

21.2.1 Por parte de qualquer cidadão, desde que protocolizada 
no edifício sede da CODHAB, o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes 
da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 
cabendo à Administração responder à impugnação em até 03 (três) 
dias úteis; 

 

 

21.2.2 Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até 
o segundo dia útil que anteceder a data de abertura dos envelopes 
de habilitação; do contrário, a comunicação não terá o efeito de 
recurso. 

 

21.2.2.1 A impugnação tempestiva não impede o 
licitante de participar da licitação até o trânsito em julgado da 
decisão correspondente. 

 

21.3 Os interessados deverão estudar minuciosa e 
cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como todas as instruções, 
termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as 
circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição 
dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação. 

21.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum 
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
do resultado do processo licitatório. 

21.5 A participação na licitação implica plena aceitação, por parte 
do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem 
como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

21.6 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo 
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o 
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 

21.7 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato 
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 
sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
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subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação da Comissão em contrário. 

21.8 É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

21.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará 
direito à contratação. 

 

21.10 A autoridade competente para a aprovação do procedimento 
licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por 
motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente 
fundamentado. 

21.11 Se houver indícios de conluio entre os participantes ou de 
qualquer outro ato de má-fé, a Comissão de Licitação comunicará os fatos 
verificados ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para as 
providências devidas. 

21.12 É proibido a qualquer participante tentar impedir o curso 
normal do presente processo licitatório mediante a utilização de recursos 
ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções 
legais e administrativas aplicáveis, conforme dispõe o art. 93 da Lei nº 
8.666/93. 

21.13 Nenhuma indenização será devida aos participantes pela 
elaboração de proposta ou apresentação de documentos relativos à 
licitação. 

21.14 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus 
Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se 
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

21.15 O desatendimento de exigências formais não essenciais não 
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o 
aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 
interesse público. 

21.16 As normas que disciplinam este certame serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 
desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 



 

 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília DF. 3214-1830  FOLHA: 253 
PROCESSO: 392.014.343/2015 
MAT.: 759-5         RUB.: 

 

21.17 Em caso de divergência entre disposição do Edital e das 
demais peças que compõem o processo prevalece a previsão do Edital. 

21.18 O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos na CPL, situada 
no SCS – Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco-“A”, Lotes 13/14, 5º andar, 
Edifício da Sedhab, Brasília/DF, nos dias úteis, no horário das 09 horas às 
11:30 horas e das 14:30 horas às 17:30 horas, mediante a apresentação de 
pen-drive ou cd/dvd. 

 

21.18.1 O Edital também está disponibilizado, na íntegra, 
no endereço eletrônico www.codhab.df.gov.br. 

 

21.18.2 Para aqueles que optarem pela retirada no sítio 
da CODHAB, solicitamos que informem seu email e forma de contato 
para o email licitacoes@codhab.df.gov.br para posterior 
recebimento de avisos/esclarecimentos/impugnações. Não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação por parte daqueles que 
abstiverem de informar seu endereço para contato. 

 

21.19 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados no órgão, situado no endereço no SCS – Setor 
Comercial Sul, Quadra 06, Bloco -“A”, Lotes 13/14, 5º andar, Edifício 
SEDHAB, Brasília/DF, nos dias úteis, no horário das 09:00 horas às 11:30 
horas e das 14:30 horas às 17:30 horas. 

 

21.20 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra 
do edital e de seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da 
reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da 
Lei n° 8.666, de 1993. 

 

21.21 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base 
nas disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e demais diplomas legais 
eventualmente aplicáveis. 

 

21.22 Fica Eleito o foro da Justiça do Distrito Federal, para dirimir 
quaisquer dúvidas relativas a esta licitação, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

 

http://www.codhab.df.gov.br/
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21.23 De acordo com que dispõe o Parágrafo único do Decreto nº. 
34.031 de 12 de dezembro de 2012, havendo irregularidades neste 
instrumento, entrar em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, 
no telefone 0800-6449060. 

 

21.24 Conforme o disposto no Art. 2° da Lei nº. 5.061 de 8 de março 
de 2013, o uso ou emprego da mão de obra infantil constitui motivo para a 
rescisão do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções 
legais cabíveis. 

 

21.25 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. 

 

  21.26 Em caso de divergência entre o Projeto Básico e o 
Edital de Licitação, prevalece o Edital.  

 

 

Brasília,  25  de abril  de  2016. 

 
 

___________________________ 
Lucimar Pinheiro de Deus 

Presidente – CPL/CODHAB 
 
 
 

 

___________________________ 
Fábio Castelo Branco  

Membro – CPL/CODHAB 
 

 

___________________________ 
Ivanece Francisca da Silva 
Membro – CPL/CODHAB 

 
 

___________________________ 
Henrique Duarte de Oliveira 

Membro – CPL/CODHAB 
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ANEXO I 

1. DO OBJETO E DO OBJETIVO 

 

Contratação de profissionais sendo 08 (oito) Arquitetos para exercer a função de 

Coordenador Titular e 08 (oito) Arquitetos para exercer a função de Membro do Júri 

Titular, com o objetivo de prestar os serviços de Coordenação e julgamento em Concurso 

Público Nacional de projeto executivo de Arquitetura, assistindo e subsidiando o 

representante da Administração na promoção de 08(oito) concursos  a serem promovidos 

por esta Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF.  

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

A contratação que se pretende realizar reger-se-á pela Lei Federal n° 8.666/93, e suas 

alterações posteriores, em especial artigo 38, pelas disposições da Lei Federal n° 

12.378/2010, que regula o exercício da profissão de Arquiteto e Urbanista, pelas “Normas 

do Instituto de Arquitetos do Brasil para a Organização de Concursos Públicos de 

Arquitetura e Urbanismo”  

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

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

— criada 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 a 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.  

Para a realização de sua finalidade, compete à CODHAB o disposto na Lei nº 

4.020, de 26 de setembro de 2007, e suas alterações, bem como nas demais normas que 

deem amparo legal à execução da Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 

Federal, podendo exercer outras atividades inerentes à sua finalidade.  

A CODHAB/DF é uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito 

privado de direito e patrimônio próprio sob a forma de sociedade limitada com 

autorização legislativa, integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito 

Federal. A Companhia é administrada pelo Conselho de Administração e Habitação, 

Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal. 

Compete à CODHAB/DF desenvolver os programas e projetos habitacionais, bem 

como o Plano Habitacional de Interesse Social, definidos pela Secretaria de estado de 

Gestão do Território e Habitação – SEGETH, monitorar e fiscalizar o cumprimento das 

normas referentes ao ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, controle urbano, 
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habitação e regularização fundiária do Distrito Federal, comunicando aos órgãos 

competentes as medidas necessárias, entre outros. 

Para o Distrito Federal, há um desafio em função de um passivo habitacional 

gerado pelo crescimento urbano intenso e desigual das últimas décadas, tanto no que diz 

respeito à provisão geral de novas moradias, como à forma de apropriação do território 

pelos assentamentos urbanos e habitacionais. 

Para a CODHAB/DF, dadas as atribuições conferidas pela sua finalidade, os 

desafios impostos à Política Habitacional do Distrito Federal desdobram-se na 

necessidade de concepção e implementação de um conjunto de ações técnicas, 

administrativas e institucionais intensas e complexas. 

 Para implantação dos programas faz-se necessário a elaboração de projetos 

habitacionais e de equipamentos comunitários nas áreas de educação, saúde, ação 

social, esporte, dentre outros, urbanização dos espaços públicos de lazer e das áreas 

verdes, com a definição e efetivação das suas funções sociais e implantação dos 

equipamentos necessários para o seu pleno funcionamento.  

Essas exigências impõem à CODHAB/DF, além de um esforço intenso de 

mobilização e organização de seu corpo técnico e administrativo próprio, a contratação 

de serviços técnicos especializados de apoio, para poder dar respostas eficazes aos 

desafios impostos pela Política Habitacional do Distrito Federal. 

 Considere-se que a equipe técnica da CODHAB, composta de arquitetos e 

urbanistas, encontra-se sobrecarregada com as mais diversas demandas da 

coordenação da execução de obras de rotina do planejamento e controle territorial e 

urbano do Distrito Federal. 

 Considere-se que o investimento na promoção do Concurso está fundamentado 

no princípio de que quanto maior a atenção e o investimento nas etapas de projeto e 

planejamento, menores os riscos de falhas e inadequações em um empreendimento em 

seu desenvolvimento e construção, com a consequente vantagem do custo benefício. 

Considere-se que os Concursos se apresentam como a forma mais segura, 

economicamente sustentável e democrática para a contratação de projetos de 

arquitetura, permitindo a avaliação e a escolha do objeto antes de sua aquisição. Por 

meio do Concurso, é possível escolher a melhor e mais adequada solução, a partir do 

amplo repertório apresentado pelos participantes, para um problema ou programa 

específico. É a instância final de consulta, em que as soluções de desenho são 

contempladas já com forma definida e não somente como um arranjo de intenções e 

ideias.  

Considere-se, por fim, que os Concursos, quando bem organizados e gerenciados, 

atraem não somente profissionais estabelecidos, como também profissionais que não 

têm acesso aos meios e caminhos para realizar projetos públicos, especialmente os 

jovens arquitetos. Assim foram descobertos e levados a cabo grandes projetos de 

renomados arquitetos quando ainda jovens, como Paulo Mendes da Rocha no Concurso 

do Ginásio do Clube Atlético Paulistano, ainda na casa dos 20 anos, e a própria sede da 
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Assembleia Legislativa do DF, em fins dos anos 80, ganho por arquitetos recém-formados 

com um projeto maduro e conceitualmente embasado nas discussões acerca de Brasília.  

 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS  

 

4.1 COORDENADOR - COORDENAÇÃO DO CONCURSO – O Arquiteto Coordenador será 

contratado como Coordenador na organização do Concurso de projetos de Arquitetura.  O 

Coordenador exercerá seu trabalho durante o tempo necessário para conclusão de cada 

Concurso, e deverá acompanhar, junto à CODHAB, o desenvolvimento do Projeto 

Executivo de Arquitetura e Complementares e dar suporte no intermédio para aprovação 

dos projetos pelos órgãos competentes. O tempo estimado será de até 90 (noventa dias) 

para cada concurso até a publicação da homologação do certame. O Coordenador 

poderá acompanhar os trâmites até a entrega do projeto arquitetônico executivo 

aprovado, com reuniões semanais na CODHAB. O Coordenador, vencedor do certame, 

dará suporte à CODHAB que irá designar um servidor Arquiteto e Urbanista de seu quadro 

técnico, bem como a CPL (Comissão Permanente de Licitação) para acompanhar os 

trabalhos desenvolvidos pelo Coordenador durante o concurso. 

 

A Coordenação dar-se-á para os seguintes serviços técnicos: 

 

4.1.1  Caberá ao Coordenador do Concurso o monitoramento dos aspectos 

legais e normativos do procedimento de julgamento e o apoio técnico e logístico à 

Comissão Julgadora no desempenho de suas tarefas; 

 

4.1.2  Monitorar o Cronograma de Desenvolvimento do concurso, ajustando – o à 

conveniência da CODHAB; 

 

4.1.3 Acompanhar e controlar os prazos e as documentações, separando e 

listando os casos de não cumprimento das bases do Concurso; 

 

4.1.4 Coordenar o processo de inscrição dos concorrentes e arquivamento das 

Fichas de Inscrição;  

 

4.1.5 Intermediar a comunicação, por meio de consultas formuladas no site 

oficial do Concurso, entre concorrentes, Comissão Julgadora e CODHAB;  

 

4.1.6 Receber, analisar e responder às consultas formuladas de acordo com o 

Edital do Concurso;  

 

4.1.7 Submeter as respostas das consultas à aprovação da CODHAB; 
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4.1.8  Receber os trabalhos concorrentes na data e horário fixados pelo Edital;  

  

4.1.9  A Coordenação acompanhará todas as fases do processo de julgamento 

dos Concursos, sem direito a voto; 

 

4.1.10  No ato da instalação da comissão julgadora, a Coordenação colocará a 

disposição dessa o acesso, em meio eletrônico, a todos os projetos habilitados e ao 

relatório de preparação do julgamento, bem como aos projetos considerados não 

habilitados (que não se ajustarem às condições estabelecidas no edital ou que de 

alguma forma contenham qualquer espécie de irregularidade), os quais, uma vez 

recebidos e conferidos pela comissão julgadora, serão registrados na primeira 

súmula como subsídio à ata final de julgamento; 

 

4.1.11 Receber e validar os trabalhos, preservando o anonimato dos autores dos 

trabalhos concorrentes, e preparando as condições para o julgamento dos mesmos; 

 

4.1.12 Zelar e proceder para assegurar a não identificação da autoria dos projetos 

durante todo o processo do Concurso e do julgamento, garantindo absoluto sigilo 

até a divulgação final dos resultados e o cumprimento, pela comissão julgadora, 

das regras definidas nas bases do Concurso; 

 

4.1.13  Caberá ao Coordenador do Concurso o papel de relator da ata final de 
julgamento (relatório final), que deve incluir um resumo do processo e os pareceres 
da comissão julgadora sobre os projetos premiados e eventuais menções, 
ressaltando as qualidades e as eventuais limitações de cada projeto finalista. No 
caso do projeto vencedor, devem ser apresentadas – se for o caso – eventuais 
recomendações a serem observadas no desenvolvimento do projeto executivo; 
 
4.1.14 Providenciar a digitação e a publicação de súmulas, de atas, da ata final de 
julgamento e de outros documentos de responsabilidade da Comissão Julgadora;  
 

4.1.15 Atualizar e concluir a estatística final (nome e origem dos concorrentes, 

pranchas por trabalho, visitantes à exposição, etc); 

 
4.1.16 O Coordenador deverá apresentar comprovantes(s) de RRT;  

 
4.1.17 Elaborar relatórios parciais e relatório final, este último após o término dos 

trabalhos: 

 
- Relatórios Parciais: Elaborar um relatório sobre os projetos habilitados 

e não habilitados, nesse caso, discriminando o motivo de sua 

desclassificação, entregando-o à comissão Julgadora no ato de sua 

instalação.  

 



 

 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília DF. 3214-1830  FOLHA: 259 
PROCESSO: 392.014.343/2015 
MAT.: 759-5         RUB.: 

 

- Relatório Final: Ao final dos trabalhos o Coordenador deverá reunir e 

organizar todos os documentos gerados após o julgamento e elaborar 

um relatório sobre os projetos vencedores (1º, 2º e 3º lugar) e seus 

critérios de avaliação. 

 

4.1.18 Colaborar com a CODHAB na organização e divulgação do ato público de 

identificação dos Projetos classificados em primeiro, segundo e terceiro lugares 

e das eventuais menções honrosas; 

 

4.1.19 Reuniões de Coordenação: serão realizadas reuniões ordinárias de 

periodicidade semanal, podendo ser alterada conforme a complexidade, para 

exposição dos relatórios já citados, ou ainda, conforme conveniência da CODHAB. 

O Coordenador contratado também poderá solicitar reuniões técnicas 

extraordinárias, devidamente justificadas. Os assuntos tratados nas reuniões 

deverão ser registrados em ata elaborada pelo Coordenador, e disponibilizada a 

todos os participantes da reunião e às equipes de interface, no máximo no 02 

(segundo) dia útil após a reunião, através de sistema informatizado do 

gerenciamento das informações.  

 

 
 

4.2 JÚRI – COMISSÃO JULGADORA  
 

4.2.1  O Arquiteto será contratado como membro do júri  e exercerá seu trabalho 
durante o tempo necessário para o julgamento e conclusão de cada Concurso, 
cujo tempo estimado será de até 04 dias para cada concurso.  
 
4.2.2  O Jurado deverá possuir capacidade reconhecida para participar de uma 
comissão de julgamento e este reconhecimento deve ser público e não sujeito a 
subjetividades eventuais; 

 
4.2.3  Caberá à Comissão julgadora a avaliação dos projetos concorrentes e a 
indicação dos premiados e eventuais menções honrosas; 

 
4.2.4  O jurado deve seguir rigorosamente o que estiver estabelecido no edital, 
projeto básico e seus anexos, constantes nas bases do Concurso; 

 
4.2.5  Os integrantes da Comissão julgadora, no desempenho de suas tarefas e 
atribuições, deverão manter postura ética ao longo de todo o processo e observar 
fielmente todas as disposições estabelecidas nos documentos que integram as 
bases do concurso;  
 
4.2.6  A comissão julgadora terá acesso aos projetos concorrentes, pareceres e 

informações em meio eletrônico; 
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4.2.7  Os critérios básicos de avaliação a serem observados pela Comissão 

julgadora, sugerem-se os seguintes itens, sem importância de ordem: 

- conceito e inovação 

- adequação às normas 

- clareza do projeto 

- funcionalidade e atendimento ao programa de necessidades 

- sustentabilidade socioambiental 

- exequibilidade, economia e viabilidade técnico – construtiva, 

- soluções passivas de conforto térmico e eficiência energética 

- contextualização urbana 

- acessibilidade, inclusão e adequação social 

- aspectos plásticos, éticos e estéticos do projeto 

- outros, conforme necessidades advindas do caráter do objeto  do 

concurso. 

 

4.2.8  A Comissão julgadora deverá denunciar qualquer irregularidade ou vício no 

processo de julgamento e desclassificar qualquer projeto por não atendimento as 

bases do concurso; 

 

4.2.9  As reuniões da Comissão julgadora serão secretas e suas decisões 

deverão ser mantidas em sigilo durante e após o encerramento do julgamento até 

que se proceda formalmente à divulgação oficial da ata de julgamento; 

 

4.2.10  Os trabalhos da Comissão julgadora se completam e se concluem com a 

entrega à Coordenação da ata final de julgamento assinada por todos os 

membros da comissão. 

 

4.2.11 Eventuais decisões da Comissão julgadora que se configurem em 

descumprimento das exigências das bases do Concurso não serão aceitas pela 

Coordenação do Concurso, que poderá submeter o caso à apreciação da 

CODHAB. 

 

4.3  REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.3.1  O Regime de execução dos serviços será na forma de preço global, ou seja, 

preço certo e total a cada um dos contratados, a partir do efetivo trabalho 

executado pela CONTRATADA, para cada um dos oito Concursos previstos no 

item 1 deste Projeto Básico, a serem promovidos por esta Companhia 

 

4.4  FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS: 

 

4.4.1 Os relatórios devem ser escritos em língua portuguesa e entregues para 

análise em 02 (duas) vias impressas e 01 (uma) via em meio digital ou conforme 
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solicitação da equipe de acompanhamento. Ao final do trabalho aprovado, se 

ocorrer retificações deverão ser encaminhadas em 02 (duas) vias impressas e 

1(uma) via em meio digital. 

 

4.4.2 A qualidade deverá ser laserprint ou similar, em papel formato A4, 

conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com exceção 

dos mapas, desenhos, gráficos e demais anexos, para os quais poderão ser 

utilizados outros formatos para sua perfeita compreensão.  

 
4.4.3 Os relatórios também devem ser fornecidos em CD ou DVD, conforme o 

conteúdo, formatado e gravado no editor de texto “Word” e planilhas “Excel”. 

Após aprovação, o relatório final deve ser entregue em arquivo de texto, nas 

extensões, .PDF e .DOC.  

 

4.4.4 As informações literais (textos) devem estar em formato *.DOC, do padrão 

“Microsoft Office”. A formatação dos documentos, tanto na versão preliminar, 

como na final, deve observar as seguintes características: Programa Word; Fonte 

Roboto, tamanho 11, páginas numeradas; espaçamento simples entre linhas e 

um espaço entre parágrafos; margens da página superior/inferior – 02 (dois) cm, 

esquerda – 03 (três) cm, direita 02 (dois) cm e cabeçalho/rodapé – 1,6 (um 

vírgula seis) cm.  

 
4.4.5 As figuras e/ou ilustrações, gráficos e tabelas devem estar incorporadas 

aos arquivos do Word por inserção de arquivos em formato *.WMF ou *.JPEG, no 

formato A4 ou A3. Para o caso das figuras e ilustrações, deve ser evitado o uso 

de referência externa ou cruzada que vincule dois ou mais arquivos para compor 

uma única ilustração; será admitida, contudo, o uso de referência externa como 

solução para redução do tamanho de arquivos, desde que seja entregue uma 

relação dos arquivos que compõem uma figura e devidamente indicado o 

procedimento para o uso da referência na obtenção da composição final.  

 
4.4.6 Em cada CD ROM deverá haver etiqueta indicativa dos documentos nele 

contidos. Os arquivos não poderão ser entregues de forma compactada.  

 
4.4.7 A documentação em CD ROM (texto, figuras, gráficos, mapas, etc.) deverá 

ser organizada e apresentada utilizando software específico de apresentação, 

como Adobe Director ou similar, estruturado da mesma forma como o exemplar 

impresso.  

 
4.4.8 Todo o material gerado em virtude do desenvolvimento dos trabalhos, dos 

serviços e relatórios especificados, sejam parciais ou finais, serão de 

propriedade exclusiva da CODHAB, não sendo permitida à CONTRATADA a 

cessão, venda ou empréstimo dos mesmos. 
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4.5  LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.5.1  Os locais para a prestação dos serviços pelos profissionais 

CONTRATADOS serão definidos pela CODHAB de acordo com o lançamento dos 

concursos. 

  

4.5.2  No que se refere ao horário, a prestação dos serviços pelos 

CONTRATADOS, obedecerá às orientações fornecidas pela CODHAB. Toda 

atividade deverá ocorrer preferencialmente em horário normal de funcionamento 

da CODHAB. 

 
5 HABILITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS: 

 

5.1  Para HABILITAÇÃO, o licitante à função de Coordenador do Concurso – 

deverá apresentar comprovação dos seguintes requisitos:  

 

5.1.1 Diploma de graduação em Arquitetura e Urbanismo comprovada 

através de cópia autenticada do diploma de graduação em instituição 

reconhecida pelo MEC; 

5.1.2 Registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo comprovado 

através de cópia autenticada da carteira profissional expedida pelo 

Conselho e comprovante quitação das anuidades; 

5.1.3 Comprovação através de RRT que tenha elaborado projeto de 

arquitetura. 

 

5.2 Para HABILITAÇÃO, o licitante a função de Membro do Júri deverá 

apresentar comprovação dos seguintes requisitos: 

5.2.1 Diploma de graduação em Arquitetura e Urbanismo comprovada 

através de cópia autenticada do diploma de graduação em instituição 

reconhecida pelo MEC; 

5.2.2 Registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo comprovado 

através de cópia autenticada da carteira profissional expedida pelo 

Conselho e comprovante quitação das anuidades; 

5.2.3 Comprovação através de RRT que tenha elaborado projeto de 

arquitetura. 

 
6 PROPOSTA TÉCNICA - CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO  

  

6.1 CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA – COORDENADOR E JURI 

 

6.1.1 COORDENADOR - A Comissão de Licitações julgará e classificará as 

propostas pelo critério de Técnica, com comprovação de experiência 

profissional através de original ou cópia autenticada de Declarações e/ou 
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Atestados Técnicos emitidos por órgão competente, em nome do 

profissional comprovando que o licitante tenha prestado serviços de 

organização e assessoria de Concursos Públicos Nacionais de Projetos de 

Arquitetura no Território Nacional e/ou internacional: 

 

6.1.2 A pontuação das Propostas Técnicas para a Coordenação será assim 

processada: 

 
6.1.2.1 A Comissão de Licitações pontuará e classificará as propostas 

técnicas de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos 

abaixo observada a seguinte pontuação máxima: 

 

FUNÇÃO ATUAÇÃO  PONTOS 

A - Coordenador 

Ter atuado em no mínimo 03 Concursos como Coordenador 50 

Ter atuado em no mínimo 02 Concursos como Coordenador  30 

Ter atuado em no mínimo 01 Concurso como Coordenador 20 

  
  

FUNÇÃO ATUAÇÃO PONTOS 

B - Coordenador  

No mínimo 5 anos de formação 50 

Entre 01 e 05 anos de formação 30 

Até 01 ano de formação 20 

 

A Nota da Proposta Técnica será obtida utilizando-se a seguinte fórmula: 

Pontuação Coordenador  = A+B = 100 ( pontuação máxima) 

 

6.1.3 JURI - A Comissão de Licitações julgará e classificará as propostas pelo 

critério de Técnica, com comprovação de experiência profissional através de 

original ou cópia autenticada de Declarações e/ou Atestados Técnicos 

emitidos por órgão competente, em nome do profissional comprovando que 

o licitante tenha prestado serviços como jurado de Concursos Públicos 

Nacionais de Projetos de Arquitetura no Território Nacional e/ou 

internacional. 

 

6.1.4 A pontuação das Propostas Técnicas para o júri será assim processada: 
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6.1.4.1 A Comissão de Licitações pontuará e classificará as propostas 

técnicas de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos 

abaixo observada a seguinte pontuação máxima: 

 

 

A Nota da Proposta Técnica será obtida utilizando-se a seguinte fórmula: 

Pontuação Júri = A+B = 100 (pontuação máxima) 

 

6.1.5 A Proposta Técnica deverá conter a designação da Licitante e demais 

características indispensáveis a uma perfeita individualização, devendo 

estar digitada, numeradas sequencialmente, assinada e impressa e será 

apresentada em 02 (duas) vias, encadernadas preferencialmente em espiral, 

sendo uma original e uma cópia (a via original deverá ser constituída por 

documentos originais ou autenticados e a cópia poderá ser simples). Toda a 

documentação deverá estar em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas.  

 

FUNÇÃO ATUAÇÃO PONTOS 

A-Jurado 

Ter participado de no mínimo 03 bancas de concurso 

como Júri 
40 

Ter participado de no mínimo 02 bancas de concurso 

como Júri  

30 

 

Ter participado de no mínimo 01 bancas de concurso 

como Júri  
20 

Ter sido classificado em concurso de projetos de 

arquitetura e urbanismo 
10 

 

 

 

  

FUNÇÃO ATUAÇÃO PONTOS 

B - Jurado 

No mínimo 05 anos de formação 50 

Entre 01 e 05 anos de formação 30 

Até 01 ano de formação 20 
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6.1.5.1 Serão desclassificadas as propostas técnicas que 

apresentarem:  

 

a) Propostas manuscritas, com emendas ou rasuras, contendo dados não 

previstos ou que conflitem com os termos do Edital. 

b) Não atenderem às exigências contidas neste Projeto Básico e seus anexos;  

OBS:  A não apresentação de Atestado de Capacidade Técnica ou 
classificação em concurso de projetos de arquitetura e urbanismo será 
valorada com 0(zero) ponto. 

 

 

8 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1 Será classificado o licitante que obtiver a pontuação mais alta para a menor, 

conforme o quadro abaixo:  

 

Equipe Concurso 01 Concurso 02 Concurso 03 Concurso 04 Concurso 05 Concurso 06 Concurso 07 Concurso 08 

Coordenador  1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Júri 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

 

8.2  Os Licitantes remanescentes comporão uma lista reserva de suplentes na ordem de 

classificação a serem convocados em caso de desistência ou impossibilidade dos 

classificados. 

 

8.3 Os Licitantes classificados conforme quadros acima deverão comunicar sua 

desistência à CODHAB no prazo de até 15 (quinze) dias da data marcada para o 

Julgamento do Concurso, tendo em vista a necessidade de convocar o suplente. 

 
8.4 Havendo empate de pontos entre os colocados na classificação o desempate se 

fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os participantes 

serão convidados, vedado qualquer outro processo. 

 
9 PRAZOS 

 

9.1 O prazo de execução dos trabalhos será conforme a publicação de cada Concurso 

e terá duração conforme o cronograma de trabalho dos oito concursos, contados a partir 

da assinatura do contrato. 

 

9.2 Serão emitidas Ordens de Serviço Parciais para cada Concurso que tiver o início 

liberado pela CONTRATANTE. 
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9.3 O prazo de execução dos serviços poderá ser modificado mediante aprovação do 

executor do contrato, desde que não implique na alteração de vigência contratual.  

 
9.4 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da data 

de sua assinatura, prorrogável nos termos da legislação vigente. 

 
9.5 Em caso dos Concursos não acontecerem nenhum participante desta licitação 

terá direito a reembolso ou indenização sob alegação de gastos de qualquer espécie.  

 
10 OBRIGAÇÕES DO COORDENADOR E MEMBROS DO JURI 

 

10.1 Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços definidos no objeto 

deste projeto básico, respondendo por eventuais danos e/ou prejuízos que der causa à 

CODHAB ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

 

10.2 Corrigir e/ou fazer, as suas expensas, o serviço, ou parte dele, quando se 

verificarem incorreções; 

 
10.3 Cumprir fielmente as obrigações assumidas e sob sua responsabilidade, de modo 

a que os serviços contratados se realizem com esmero e perfeição; 

 

10.4 Responsabilizar-se por todas as despesas referentes à locomoção, estadia, 

alimentação, seguros, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza 

ou espécie, custos diretos e indiretos, encargos sociais e quaisquer outros encargos 

necessários à perfeita execução do objeto deste contrato;  

 

10.5 Manter entendimento com a CODHAB, objetivando evitar interrupções ou 

paralisações na execução dos serviços; 

 
10.6 Encaminhar à CODHAB os relatórios parciais e final que compõem o objeto deste 

contrato para o cargo de Coordenador. 

 

10.7 Organizar-se técnica e administrativamente de modo a cumprir com eficiência o 

objeto contratual; 

 

10.8 Propor solução aos problemas que possam surgir durante a execução dos 

serviços; 

 
10.9 Não divulgar e nem fornecer a terceiros, dados e informações referentes aos 

serviços realizados, a menos que expressamente autorizados pela CODHAB; 

 
10.10 Recolher Registro de Responsabilidade Técnica – RRT de cargo e função, 

específica para a coordenação dos concursos;  

 



 

 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília DF. 3214-1830  FOLHA: 267 
PROCESSO: 392.014.343/2015 
MAT.: 759-5         RUB.: 

 

10.11 Recolher Registro de Responsabilidade Técnica – RRT de cargo e função, por 

Concurso, do arquiteto responsável pelo julgamento do concurso.  

 
11 OBRIGAÇÕES DA CODHAB 

11.1 Nomear, formalmente executor(es) do Contrato de Prestação de Serviços para 

gerir os contratos, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data de sua assinatura. 

 

11.2 Designar um servidor Arquiteto e Urbanista de seu quadro técnico para 

acompanhamento dos trabalhos, bem como os outros membros da comissão Julgadora; 

 

11.3 Fornecer aos CONTRATADOS, toda a documentação em meio digital e impressa, 

pertinente e de interesse para realização dos serviços previstos, ou que venham a ser 

desenvolvidos; 

 
11.4 Supervisionar o desenvolvimento dos trabalhos, o que não exime aos 

CONTRATADOS de suas responsabilidades sobre os mesmos; 

 

11.5 Credenciar e descredenciar formalmente os CONTRATADOS junto às suas áreas 

internas e demais entidades ligadas aos serviços contratados; 

 
11.6 Fiscalizar, supervisionar e controlar das atividades dos CONTRATADOS, 

verificando e atestando os serviços executados. 

 
11.7 Elaborar Edital, Projeto Básico, Programa de Necessidades com seus anexos 

(Plantas, mapas, normas, gabaritos, fotos e imagens) compondo assim as Bases do 

Concurso; 

 
11.8 Divulgar o Edital e o Resultado do Concurso nos meios exigidos pela Legislação 

em vigor - Diário Oficial e em jornais de grande circulação nacional; 

 
11.9 Realizar o pagamento integral referente aos trabalhos de Coordenação e Júri 

contratados conforme planilha de orçamento no Anexo I deste Projeto Básico. 

 
12 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

12.1 Para a avaliação, acompanhamento e recebimento dos serviços especificados 

neste Projeto Básico, além do executor do contrato, será constituída uma Equipe Técnica 

de Recebimento e Fiscalização formada por técnicos da CODHAB. 

 

12.2 Poderá ser constituída ainda uma comissão composta por técnicos de outros 

órgãos para acompanhamento dos trabalhos dos CONTRATADOS. 

  

12.3 Serão realizados contatos formais previamente agendados pela Equipe de 

Acompanhamento, por meio de reuniões, entre os membros da equipe para avaliação dos 
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serviços e entre eles a contratada para verificação do desenvolvimento dos trabalhos e 

ajustes necessários.  

 
12.4 As reuniões de acompanhamento deverão ser definidas pela Equipe de 

Acompanhamento conforme as necessidades encontradas no decorrer do processo de 

execução dos serviços e sempre após a avaliação de entrega dos relatórios para a 

definição das correções e o seu aceite.  

 
12.5 Os serviços objeto deste Projeto Básico terão o recebimento da Equipe de 

Acompanhamento, mediante o aceite, depois de atingidos os objetivos desejados.  

 
12.6 Os relatórios serão avaliados buscando verificar se os objetivos definidos foram 

alcançados, e se todas as atividades previstas foram realizadas com sucesso. Além 

desses aspectos, os relatórios também serão avaliados quanto ao conteúdo, atendimento 

satisfatório para o alcance dos objetivos previstos; quanto à forma de apresentação; se 

atendeu as especificações e exigências técnicas estabelecidas; se foi cumprido o prazo 

acordado e as dificuldades na execução das atividades.  

 

13 PENALIDADES 

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

Contrato sujeitará a Contratada as sanções administrativas previstas no Decreto Distrital nº 

26.851/2006 e posteriores alterações, sem prejuízo das demais penalidades que 

regulamentam a matéria, sobretudo a lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo 

caso, a rescisão unilateral. 

 

12.2 Enquanto não forem cumpridas as condições contratuais estabelecidas, a CODHAB 

poderá reter o pagamento. 

 
12.3 Nenhuma retenção de pagamento isentará o contratado da responsabilidade 

pelos serviços prestados. 

 
12.4 A cada retenção ficará a CODHAB autorizada, de pleno direito, a descontar o valor 

correspondente dos pagamentos que venha a fazer ao contratado. 

 

12.5 A abstenção por parte da CODHAB, do uso de quaisquer das faculdades contidas 

no instrumento contratual e neste Edital e seus Anexos, não importa em renuncia ao seu 

exercício. 

 
13 DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS 

13.1 Mediante aviso expresso, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, a 

CODHAB poderá, a seu exclusivo critério, suspender total ou parcialmente a execução dos 

serviços, hipótese em que pagará aos CONTRATADOS, o valor dos serviços regularmente 

executados até a data comunicada para início da suspensão. 
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13.2 A comunicação para reinicio das atividades deverá ser feita por escrito pela 

CODHAB, e os CONTRATADOS disporão do prazo de 05 (cinco) dias para a sua retomada, 

a contar do recebimento da comunicação. 

 

14 VALOR DOS SERVIÇOS 

 

14.1 Os serviços previstos no presente Projeto Básico têm custo estimado já incluídos 

os custos relativos a Encargos Sociais, Benefícios, Tributos, Despesas Indiretas, 

locomoção, estadia e alimentação de: 

 

 

  FUNÇOES quantidade Unitário VALOR TOTAL 

1 Coordenador  8 16.968,05 135.744,40 

2 Jurados 8 8.079,19 64.633,52 

Total Equipe 200.377,92 

 

 
Cálculo de Prestação de Serviços - RPA 

COORDENADOR 

Valor Bruto R$ 14.140,04 

Inss ( estimado) R$ 577,88 

IR R$ 2.862,16 

ISS R$ 700,00 

Valor Líquido COORDENADOR R$ 10.000,00 

INSS Patronal - CODHAB R$ 2.828,01 

CUSTO FINAL DA CODHAB (A+B) R$ 16.968,05 

 

  

  

Cálculo de Prestação de Serviços - RPA 

JURADO 

A - Valor Bruto R$ 6.732,63 
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Inss ( estimado) R$ 570,88 

IR R$ 825,12 

ISS R$ 336,63 

Valor Líquido JURADO R$ 5.000,00 

B - INSS Patronal - CODHAB R$ 1.346,53 

CUSTO FINAL DA CODHAB (A+B) R$ 8.079,16 

 

 

Sendo o valor estimado líquido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser pago para cada 

Coordenador e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago para cada membro do júri;  

 

14.2 Os valores somente serão disponibilizados após a aprovação dos serviços pela 

CONTRATANTE. 

 
14.3 Foram utilizados como parâmetro os valores pagos aos Jurados e Coordenadores 

pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil -  IAB,  nos concursos realizados nos últimos anos ( 

ver cópias das propostas em anexo). É desconhecido outros valores de referência pagos 

a esses profissionais atuando nesse tipo de serviço prestado, ou seja, concurso de 

projetos de arquitetura. Este parâmetro adotado corresponde ao valor trabalhado no 

mercado, tendo em vista a busca de profissionais altamente capacitados, além de 

ampliar a participação e atrair profissionais em âmbito nacional. 

 
 
 

15 PAGAMENTO  

 

15.1 Os pagamentos serão feitos de acordo com as Normas de Execução 

Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante apresentação de fatura, 

acompanhada dos documentos de regularidade fiscal. 

 

15.2 Os serviços serão realizados mediante os pedidos formalizados pela CODHAB. 

15.2.1 Não serão feitos pagamentos parciais de serviços ou relatórios não finalizados.  

 
15.2.2 O pagamento ocorrerá em parcela total após a aprovação dos serviços 

contratados. 

 
15.4 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do 

recebimento da fatura, mediante crédito em conta corrente, em nome da contratada, junto 

ao Banco de Brasília S/A – BRB.  
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16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1 Cumpre salientar que, se porventura alguma situação não prevista neste Projeto 

Básico ocorrer, todas as consequências de sua existência serão regidas pela Lei Federal 

n° 8.666/93 e alterações posteriores, bem como pelas legislações pertinentes ao tema.  

Juntamos a este Projeto Básico, na condição de anexo:  

- Anexo I - Resumo de orçamentos  

 

Brasília,      de                  de 2016 

                            

 

________________________________ 
Simone Carvalho Silva 

Geplan/DIPRO/CODHAB 
 

_________________________________ 
Júnia Salomão Federman 

Diretora de Produção Habitacional 
DIPRO/CODHAB/DF 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



 

 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília DF. 3214-1830  FOLHA: 272 
PROCESSO: 392.014.343/2015 
MAT.: 759-5         RUB.: 

 

ANEXO II 

CONCORRÊNCIA 01/2016 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO No.___________________/2016 – CODHAB 

 

 

Contrato de Prestação de Serviços nº ___/___ - ___, nos 
termos do Padrão nº 04/2002/PGDF. 

Processo nº 392.014.343/2015 

 

 

 

Cláusula Primeira – Das Partes 

 

A COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – 

CODHAB, empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, 

com autorização legislativa de criação pela Lei 4.020, de 25 de setembro de 2007, 

integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, estando 

vinculada à Secretaria de Estado de Habitação Regularização e Desenvolvimento 

Urbano do Distrito Federal-SEDHAB, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 

09.335.575/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra-06, Bloco “A”, nº 50, 

5º andar, Edifício Sofia, Brasília/DF, neste ato representado por seu Presidente, 

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 ___________________________, inscrita no CPF sob o 

no.____________________  Residente e domiciliada à _______________________________, 

doravante denominada simplesmente Contratada. 

 

Cláusula Segunda – Do Procedimento 

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº  ______ (fls. 
______), da Proposta de fls. ______ e da Lei nº 8.666 21.06.93. 
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Cláusula Terceira – Do Objeto 

O Contrato tem por objeto a prestação de serviços _______________, consoante 
especifica o Edital de _________ nº __________ (fls. ____) e a Proposta de fls. ______, 
que passam a integrar o presente Termo. 

 

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução 

O Contrato  será executado de forma _____, sob o regime de ______, segundo o 
disposto nos arts. 6º e 10º  da Lei nº 8.666/93. 

 

Cláusula Quinta – Do Valor 

5.1 - O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de 
_______(_______) ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no 
orçamento corrente – Lei Orçamentária nº ______, de ______, enquanto a parcela 
remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) 
orçamento(s) seguinte(s). 

5.2 – Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, terão 
seus valores, anualmente, reajustados por índice adotado em lei, ou na  falta de 
previsão específica, do IPCA, nos termos do art. 4º do Decreto nº 36.246/2015. 

 

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 

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

I – Unidade Orçamentária: ____________________________ 

II – Programa de Trabalho: ____________________________ 

III – Natureza da Despesa: ____________________________ 

IV – Fonte de Recursos: ______________________________ 

6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº 
_____, emitida em _______, sob o evento nº ________, na modalidade ____________. 

 

Cláusula Sétima – Do Pagamento 

O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, 
Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a apresentação de 
Nota Fiscal, liquidada até ___(_____) dias de sua apresentação, devidamente 
atestada pelo Executor do Contrato. 

 

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência 

O contrato terá vigência desde a sua assinatura até _____. 

 

Cláusula Nona – Das garantias 

Não será necessária a garantia para a execução do Contrato. 
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Cláusula Décima – Da responsabilidade da CODHAB 

10.1 Nomear, formalmente executor do Contrato de Prestação de Serviços para 
gerir o contrato, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data de sua assinatura. 

10.2 Fornecer aos CONTRATADOS, sem ônus para esta, toda a documentação 
em meio digital e impressa, pertinente e de interesse para realização dos serviços 
previstos, ou que venham a ser desenvolvidos; 

10.3 Supervisionar o desenvolvimento dos trabalhos, o que não exime aos 
CONTRATADOS de suas responsabilidades sobre os mesmos; 

10.4 Fiscalizar, supervisionar e controlar das atividades dos CONTRATADOS, 
verificando e atestando os serviços executados. 

10.5 Elaborar Edital, Projeto Básico, Programa de Necessidades com seus 
anexos: Plantas, mapas, normas, gabaritos, fotos e imagens; compondo assim as 
Bases do Concurso; 

10.6 Divulgar o Edital e o Resultado do Concurso nos meios exigidos pela 
Legislação em vigor - Diário Oficial e em jornais de grande circulação nacional; 

10.7 Realizar o pagamento integral referente aos trabalhos de Coordenação e 
Júri contratados conforme planilha de orçamento no Anexo I deste Projeto Básico. 

10.8 Demais obrigações relacionadas no item 11 do Edital de convocação. 

 

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada 

 

11.1 Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços definidos no 
objeto deste projeto básico, respondendo por eventuais danos e/ou prejuízos que 
der causa à CODHAB ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
do contrato; 

11.2 Corrigir e/ou fazer, as suas expensas, o serviço, ou parte dele, quando se 
verificarem incorreções; 

11.3 Aprovar e elaborar, no caso do Coordenador, quando for o caso, às respostas 
das consultas feitas pelos concorrentes; 

11.4 Cumprir fielmente as obrigações assumidas e sob sua responsabilidade, de 
modo a que os serviços contratados se realizem com esmero e perfeição; 

11.5 Responsabilizar-se por todas as despesas referentes à locomoção, estadia, 
alimentação, seguros, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer 
natureza ou espécie, custos diretos e indiretos, encargos sociais e quaisquer outros 
encargos necessários à perfeita execução do objeto deste contrato;  

11.6 Manter entendimento com a CODHAB, objetivando evitar interrupções ou 
paralisações na execução dos serviços; 

11.7 Encaminhar à CODHAB os relatórios parciais e final que compõem o objeto 
deste contrato para o cargo de Coordenador. 
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11.8 Organizar-se técnica e administrativamente de modo a cumprir com 
eficiência o objeto contratual; 

11.9 Propor solução aos problemas que possam surgir durante a execução dos 
serviços; 

11.10 Não divulgar e nem fornecer a terceiros, dados e informações referentes 
aos serviços realizados, a menos que expressamente autorizados pela CODHAB; 

11.11 Recolher Registro de Responsabilidade Técnica – ART de cargo e função, 
específica para a coordenação  ou membro do Júri, referente ao concurso 
contratado; 

11.12 - É expressamente proibido o uso de mão de obra infantil na prestação dos 
serviços objeto desta licitação, nos termos da Lei Distrital nº 5.061 de 08 de março 
de 2013. 

11.13 - Declaração de ciência e compatibilidade de que estará à disposição quando 
convocado para atuar no concurso conforme sua classificação. Caso não esteja 
disponível quando da sua convocação, deverá comunicar ao executor do 
Contrato/CODHAB,  no prazo de até 15 (quinze) dias afim de que seja convocado o 
suplente. 

11.14 - A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao 
Distrito Federal de  responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais 
e/ou previdenciários porventura inadimplidos, bem como a inexistência de formação 
de vinculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração 
Pública.  

11.5 – Demais obrigações constantes do item  10 do Edital e do item 4  - DESCRIÇÃO 
DETALHADA DOS SERVIÇOS constantes do Anexo I (Projeto Básico). 

 

Cláusula Décima Segunda– Das Penalidades 

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

Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital,  sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada à CODHAB, em todo 

caso, a rescisão unilateral, bem como investir-se na posse de bens, alienar coisas, 

promover contratações para conclusão ou aperfeiçoamento de obras ou serviços. 

 

13.1 - Das Espécies  

13.1.1 – Os contratados que não cumprirem integralmente as obrigações 
assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções em 
conformidade com o Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, 
de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 
12/07/2006, 27.069/2006, de 14/08/2006 e Decreto nº 35.831/2014:  

I - advertência;  

II - multa; e 
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III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de 
contratar com a Administração do Distrito Federal, 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; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior.  

13.1.2 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser 
aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, 
no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

 

13.2 - Da Advertência 

13.2.1 - A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o contratado descumprir 
qualquer obrigação, e será expedido:  

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

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da 
obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em 
retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.  

 

13.3 - Da Multa  

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

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega 
de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das 
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove 
inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias 
de atraso; (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 
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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); 

13.3.2 - A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do 
art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo 
administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3
o
 do 

art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:  

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;  

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.  

13.3.3 – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da 
perda desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada 
pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada 
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados 
judicialmente. 

13.3.4 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a 
partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do 
contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia 
útil seguinte.  

13.3.5 -  Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:  

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

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

13.3.6 -  A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, 
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do 
subitem 13.1.2 e observado o princípio da proporcionalidade.  

13.3.7 - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato 
deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da 
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unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será 
penalizado na forma do inciso II do subitem 13.3.1.  

13.3.8 - A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 13.3.1 não se aplica 
nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.  

 

13.4 - Da Suspensão 

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

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela 
COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB, a licitante e/ou 
contratada permanecer inadimplente;  

II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo 
estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou 
internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma 
definitiva; 

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada 
dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o 
retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do 
contrato; e 

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:  

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas 
licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da 
adjudicação do objeto da licitação;  

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

c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o 
pagamento;  

13.4.2 - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 

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

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da 
obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em 
retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.  

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

13.4.4 - O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) 
anos, quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos 
procedimentos derivados dos pregões.  
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13.5 - Da Declaração de Inidoneidade 

13.5.1 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou 
autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos motivos informados na 
instrução processual.  

13.5.2 - A declaração de inidoneidade prevista neste item 13.5 permanecerá em 
vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será 
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.  

13.5.3 - A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário 
Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os 
órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito 
Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 
1993.  

 

13.6 - Das Demais Penalidades 

13.6.1 - As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou 
falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou 
ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito 
Federal, administrado pela COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – 
CODHAB, estarão sujeitas às seguintes penalidades:  

I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do 
registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da 
gravidade dos fatos; e  

II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 13.5; 

III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 13.4.3 e 13.4.4. 

13.6.2 - As sanções previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderão também ser 
aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas 

Leis Federais n
o
s 8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002:  

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  

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

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

 

13.7 - Do Direito de Defesa 

13.7.1 - 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.  
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13.7.2 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou 
o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste 
caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.  

13.7.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário;  

13.7.4 - 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. 

13.7.5 - Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua 
interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a 
sua imediata divulgação no sítio www.comprasnet.gov.br, inclusive para o bloqueio 
da senha de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e 
Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal, e aos demais sistemas 
eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração 
Pública do Distrito Federal. 

13.7.6 - Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito 
Federal as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 13.2 e 13.3 deste 
capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, 
na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

13.8 - Do Assentamento em Registros 

8.8.1 - Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.  

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

 

13.9 - Da Sujeição a Perdas e Danos 

8.9.1 - 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. 
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13.10 – Disposições Complementares 

 13.10.1- As sanções previstas nos subitens 13.2, 13.3 e 13.4 do presente capítulo 
serão aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante. 

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

 

 

Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão amigável 

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, que será reduzido a termo nos 
autos, desde que haja conveniência para a Administração, na forma do art. 79, II, da 
Lei n. 8.666/93. 

 

 

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão 

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a 
termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto nos 
arts. 77, 78, 79, da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências 
determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis. 

 

 

Cláusula Décima Sexta – Dos  débitos para com a Fazenda Pública 

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

 

 

Cláusula Décima Sétima – Do Executor 

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

 

 

Cláusula Décima Oitava  - Da Publicação e do Registro 

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

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

 

 

 

 

 

Brasília, _____ de ___________ de 20__ 

Pelo Distrito Federal: 

Pela Contratada: 

Testemunhas: 01. ---------------------------------------------------- 

                          

                   02. ------------------------------------------------ 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 

 
 
A(O) (PROFISSIONAL), localizada(o) na(o) (ENDEREÇO 

COMPLETO) – (BAIRRO) – (CIDADE) – (ESTADO), devidamente inscrita(o) sob o 

CPF nº (ESPECIFICAR), com vistas a prestação de serviços junto a Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, declara,  sob as 

penas da lei, que não está cumprindo penalidade de inidoneidade, suspensão ou 

impedimento de contratar com a Administração Pública. 

 
 

 
 
 

Brasília, ___ de __________ de 20__ 
 

 
 

 

___________________________________ 
(Nome) 

CPF nº (especificar) 
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Anexo IV 
 

DECRETO Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006. 

Publicação DODF 103, de 31/05/06 – Págs. 5 a 7. 

Alterações: 

Decreto nº 26.993, de 12/07/2006 – DODF de 13/07/06. 

Decreto nº 27.069, de 14/08/2006 – DODF de 15/08/06. 

Decreto nº 35.831, de 19/09/2014 – DODF de 22/09/14. 

Decreto nº 36.974, de 11/12/2015 – DODF de 14/12/15. 

Regula a aplicação de sanções administrativas 
previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 
de junho de 1993 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), e 10.520, de 17 de 
julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras 
providências. 

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista 
o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como o 
disposto no art. 68 da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, a 
centralização de compras instituída nos termos da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril 
de 1999, e as competências instituídas pela Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de 
2003, DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não comprimento das normas de licitação e/ou de contratos, 
em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de 
julho de 2002, obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas 
estabelecidas no presente decreto. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 1º 
PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 
13/07/06. 

Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento das normas de licitação e/ou de contratos, 
em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7o da Lei Federal no 10.520, de 17 de 
julho de 2002, obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas 
estabelecidas no presente Decreto.”; 

NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 1º 
PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 
15/08/06. 

Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo 
não cumprimento das normas de licitação e/ou de contratos, em face do disposto 
nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal nº  8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 
7º da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerá, no âmbito da 
Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito 
Federal, às normas estabelecidas neste Decreto. 

Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se também aos ajustes 
efetuados com dispensa e inexigibilidade de licitação, nos termos do que dispõe a 
legislação vigente, e ainda às licitações realizadas pelas Administrações Regionais, 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27069&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=35831&txtAno=2014&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=36974&txtAno=2015&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=2340&txtAno=1999&txtTipo=5&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=2340&txtAno=1999&txtTipo=5&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=3167&txtAno=2003&txtTipo=5&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=3167&txtAno=2003&txtTipo=5&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27069&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
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até o limite máximo global mensal estabelecido no art. 24, incisos I e II, da Lei Federal 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do disposto no § 1° do art. 2° da Lei 
Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999. 

SEÇÃO II 

DAS ESPÉCIES DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Art. 2° As licitantes que não cumprirem integralmente as obrigações contratuais assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às 
seguintes sanções: 

NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 2º 
PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 
15/08/06. 

Art. 2o As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações 
assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa; 

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar 
com a Administração do Distrito Federal: 
a) para o licitante e/ou contratado através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior 
a 5 (cinco) anos, e o licitante e/ou contratado será descredenciado do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; 

NOVA REDAÇÃO DADA À ALINEA “A” DO INCISO III DO 
ART. 2º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – 
DODF DE 15/08/06. 

a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou 
eletrônico 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; 
b) para os licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei n. 8.666, de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior 
a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

NOVA REDAÇÃO DADA À ALINEA “B” DO INCISO III 
ART. 2º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – 
DODF DE 15/08/06. 

b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) 
anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

NOVA REDAÇÃO DADA INCISO IV DO ART. 2º 
PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 
15/08/06. 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a 
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27069&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27069&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27069&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27069&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
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NOVA REDAÇÃO DADA AO PARÁGRAFO ÚNICO ART. 
2º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 
15/08/06. 

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser 
aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia a interessada, no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.” 

  

SUBSEÇÃO I 

DA ADVERTÊNCIA 

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

NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 3º 
PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 
15/08/06. 

Art. 3º  A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada 
descumprir qualquer obrigação, e será expedido: 

I - pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento 
da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de 
licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o 
órgão participante do Sistema de Registro de Preços; 
II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou participante do Sistema de Registro de Preços, 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. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO III DO ART. 3º 
PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 
13/07/06. 

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da 
obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em 
retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 

  

SUBSEÇÃO II 

DA MULTA 

Art. 4° A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado pelo atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será 
aplicada nos seguintes percentuais: 

NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 4º 
PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 
13/07/06. 

Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso 
injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 

NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 4º 
PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 
15/08/06. 

Art. 4º 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 valor 
correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso:. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO I DO ART. 4º 
PELO DECRETO Nº 35.831, DE 19/09/14 – DODF DE 
22/09/14. 

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 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27069&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27069&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27069&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=35831&txtAno=2014&txtTipo=6&txtParte=.
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adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), 
que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o 
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o 
atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO II DO ART. 4º 
PELO DECRETO Nº 35.831, DE 19/09/14 – DODF DE 
22/09/14. 

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 
material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o 
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e 
a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não 
podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação 
contratada; 

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por 
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos 
incisos I e II deste artigo; 

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em 
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido 
pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na 
conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a 
parte inadimplente; 
V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO V DO ART. 4º 
PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006  - DODF DE 
13/07/06. 

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

NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO V DO ART. 4º 
PELO DECRETO Nº 35.831, DE 19/09/14 – DODF DE 
22/09/14. 

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. 
§ 1º A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 193 e será executada após 
regular processo administrativo, oferecido ao contratado a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da notificação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666, de 1993, observada a seguinte ordem: 

NOVA REDAÇÃO DADA AO § 1º DO ART. 4º 
PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 
15/08/06. 

§ 1º A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 
65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 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, nos termos do 
§ 3º do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem: 

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas ao contratado; 

NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO II DO § 1º DO ART. 
4º PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 
15/08/06. 

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 
§ 2º Sempre que a multa ultrapassar os créditos do contratado e/ou garantias, o seu valor será atualizado, a partir da data da aplicação da 
penalidade, pela variação do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas. 
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NOVA REDAÇÃO DADA AO § 2º DO ART. 4º 
PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 
13/07/06. 

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua di ferença, 
devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO § 2º DO ART. 4º 
PELO DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 
15/08/06. 

§ 2º 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. 

§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir 
do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se 
dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

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

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

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

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a 
natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no Parágrafo único do 
art. 2º e observado o princípio da proporcionalidade. 

§ 6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão 
ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade 
contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma 
do inciso II do caput deste artigo. 

§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste artigo não se aplica nas 
hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades. 

ACRESCENTADO O ART. 4-A PELO DECRETO Nº 
36.974, DE 11/12/15 – DODF DE 14/12/15. 

Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações 
previstas na Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010, nos seguintes percentuais: 

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material 
ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais 
adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), 
que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 
material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o 
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e 
a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não 
podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação 
contratada; 

III - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injustificada do 
adjudicatário em assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido pela 
Administração; 

IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor 
da dotação orçamentária que reste executar, o que for menor, em caso de rescisão 
contratual; 

V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o 
valor da dotação orçamentária que reste executar, o que for menor, pelo 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=26993&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=27069&txtAno=2006&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=36974&txtAno=2015&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=36974&txtAno=2015&txtTipo=6&txtParte=.


 

 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília DF. 3214-1830  FOLHA: 289 
PROCESSO: 392.014.343/2015 
MAT.: 759-5         RUB.: 

 

descumprimento de qualquer cláusula do contrato, respeitado o disposto nos incisos I 
e II. 

SUBSEÇÃO III 

DA SUSPENSÃO 

Art. 5° A suspensão é a sanção que suspende temporariamente a participação de contratado em licitações e o impede de contratar com a 
Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral do adjudicado e/ou 
contratado, no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, com a suspensão 
inscrita no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 

NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 5º 
PELO  DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 
13/07/06. 

Art. 5° A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar com a Administração, e, se 
aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral do licitante e/ou contratado, no Cadastro de 
Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 

NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 5º 
PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 
15/08/06. 

Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de 
participar de licitações e de contratar com a Administração, e, se aplicada em 
decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral 
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 Subsecretaria de Compras e Licitações, ou pelo órgão 
integrante do Sistema de Registro de Preços, a empresa permanecer inadimplente; 

NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO I DO ART. 5º 
PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 
15/08/06. 

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela 
Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, ou pelo órgão integrante do 
Sistema de Registro de Preços, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente; 
II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, ou pregão para inclusão no Sistema de 
Registro de Preços, 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; 

NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO II DO ART. 5º 
PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 
13/07/06. 

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial 
ou eletrônico, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, 
os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, 
ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva; 

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada 
dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o 
retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; 

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: 

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, 
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar o pagamento; a reabilitação de dará com o pagamento. 
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NOVA REDAÇÃO DADA À ALINEA “C” DO INCISO IV DO 
ART. 5º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - 
DODF DE 13/07/06. 

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

§ 1° São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 

I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da 
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação 
para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão 
participante do Sistema de Registro de Preços; 
II - o ordenador de despesas do órgão contratante e/ou participante do Sistema de Registro de Preços, 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. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO II DO § 1º DO ART. 
5º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 
13/07/06. 

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. 
§ 2° A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e produzirá os seguintes efeitos: 

NOVA REDAÇÃO DADA AO § 2º DO ART. 5º 
PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 
13/07/06. 

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

I - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, na hipótese do 
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se 
tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra 
para o órgão participante do Sistema de Registro de Preços, implicará na suspensão, 
por igual período, perante todos os órgãos/entidades subordinados à Lei Distrital 
no 2.340, de 12 de abril de 1999, e alterações posteriores; 

II - se aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou participante do 
Sistema de Registro de Preços, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer 
na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de 
empenho ou assinar o contrato, implicará na suspensão perante o órgão sancionador. 

§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, 
quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos 
derivados dos pregões. 

SUBSEÇÃO IV 

DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 

Art. 6° A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado de Fazenda, à vista dos motivos informados pela Subsecretaria 
de Compras e Licitações. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 6º 
PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 
15/08/06. 

Art. 6º  A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou 
autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos motivos informados na 
instrução processual. 
§ 1° A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo de até dois anos de sancionamento. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO § 1º DO ART. 6º 
PELO  DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/200 6- DODF DE 
13/07/06. 
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§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO § 1º DO ART. 6º 
PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 
15/08/06. 

§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor 
enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida 
sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua 
conduta e após decorrido o prazo da sanção. 
§ 2° A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos 
a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe 
o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO § 2º DO ART. 6º 
PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 
15/08/06. 

§ 2º  A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial 
do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades 
subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à 
Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993.” 

CAPÍTULO II 

DAS DEMAIS PENALIDADES 

Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou 
falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou 
ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito 
Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e Licitações, estarão sujeitas 
às seguintes penalidades: 

I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do 
registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade 
dos fatos; e 

II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto 
III - aplicam-se a este artigo as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. 

FICA ACRESCENTADO O PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 
6º PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 
15/08/06. 

Parágrafo único. Aplicam-se a este artigo as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º 
deste Decreto.” 

FICA REVOGADO O INCISO III DO ART. 7º 
PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 
13/07/06. 

Art. 8° As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos 
pelas Leis Federais nos 8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002: 

NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 8º 
PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 
15/08/06. 

Art. 8º  As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às 
empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais 
nos 8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
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II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

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

CAPÍTULO III 

DO DIREITO DE DEFESA 

Art. 9° É facultado ao interessado interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 9º 
PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 
15/08/06. 

Art. 9º 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. 

§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o 
ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste 
caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
§ 2° Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os 
dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de 
expediente no órgão ou na entidade. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO § 2º DO ART. 9º 
PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 
13/07/06. 

§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário. 

FICA ACRESCENTADO O § 3º DO ART. 9º 
PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 
13/07/06. 

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

FICA REVOGADO O § 3º DO ART. 9º PELO  DECRETO 
Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 15/08/06. 

§ 3° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada 
por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar: 

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

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 

III - o fundamento legal da sanção aplicada; 

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

FICA ACRESCENTADO O §4º MEDIANTE 
RENUMERAÇÃO DO §3º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 
12/07/2006 - DODF DE 13/07/06. 

§ 4° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da 
fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo 
extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar: 

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

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 

III - o fundamento legal da sanção aplicada; 

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro 
da Receita Federal. 
§ 4° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção 
providenciará a sua imediata divulgação no sítio www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle 
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e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal - e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de 
contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal. 

FICA ACRESCENTADO O §5º MEDIANTE 
RENUMERAÇÃO DO §4º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 
12/07/2006 - DODF DE 13/07/06. 

§ 5° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua 
interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua 
imediata divulgação no sítio www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da 
senha de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e 
Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal - e-compras, e aos demais 
sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou entidades da 
Administração Pública do Distrito Federal. 
§ 5o Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos arts. 3º e 4º 
deste decreto, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

FICA ACRESCENTADO O §6º MEDIANTE 
RENUMERAÇÃO DO §5º PELO DECRETO Nº 26.993, DE 
12/07/2006 - DODF DE 13/07/06. 

§ 6º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos arts. 3º e 4º 
deste decreto, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

NOVA REDAÇÃO DADA § 6º DO ART. 9º 
PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 
15/08/06. 

§ 6º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal 
as sanções aplicadas com fundamento nos arts. 3º e 4º deste Decreto, as quais se 
formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993.” 

  

CAPÍTULO IV 

DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS 

Art. 10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 

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

CAPÍTULO V 

DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS 

Art. 11. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este 
Decreto, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e 
danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias 
e/ou contratuais. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, incluir os percentuais relativos a multas, e as 
propostas comerciais deverão mencionar expressamente a concordância do proponente aos seus termos. 

NOVA REDAÇÃO DADA AO CAPUT DO ART. 12º 
PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 
15/08/06. 

Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este 
Decreto, ressalvados os casos em que o objeto exija penalidade específica.” 

FICA ACRESCENTADO O ART. 13 PELO DECRETO Nº 
26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 13/07/06. 
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Art. 13. As sanções previstas nos arts. 3º, 4º e 5º deste Decreto serão aplicadas pelo 
ordenador de despesas do órgão contratante, inclusive nos casos em que o 
descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de Preços. 

FICA ACRESCENTADO O ART. 14º PELO  DECRETO Nº 
27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 15/08/06. 

Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de 
expediente no órgão ou na entidade.” 
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

FICA RENUMERADO O  ART. 13 PARA ART. 14 
PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 
13/07/06. 

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

FICA RENUMERADO O ART. 14 PARA ART. 15 
PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 
15/08/06. 

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 

FICA RENUMERADO O  ART. 14 PARA ART. 15 
PELO DECRETO Nº 26.993, DE 12/07/2006 - DODF DE 
13/07/06. 

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

FICA RENUMERADO O ART. 15 PARA ART. 16 
PELO  DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006 – DODF DE 
15/08/06. 

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

Brasília, 30 de maio de 2006. 

118º da República e 47º de Brasília 

MARIA DE LOURDES ABADIA 
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