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EDITAL DE  

CONCORRÊNCIA N° 003/2016 

 

PROCESSO N° 392.000.121/2016 

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO 

FEDERAL - CODHAB, torna público para conhecimento dos interessados que na data, 

horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo 

menor preço, mediante o regime de empreitada por preço unitário, conforme descrição 

contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 8.666, 

de 1993, e à Lei Complementar n° 123, de 2006, bem como à legislação correlata e 

demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

Data de entrega e abertura dos envelopes: 07 de fevereiro de 2017  

Horário: 10:00 (10 horas e 00 minutos - horário de Brasília) 

Endereço: SCS – Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco-“A”, 6º andar, Edifício da 

SEDHAB  Brasília/DF.  

Credenciamento: das 09:30 horas às 10:00 horas 

1. DO OBJETO 

O objeto desta licitação é a contratação de empresa para a execução das obras de 

implantação de sistemas de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário ao 

empreendimento situado no Recanto das Emas Quadras 117 e 118, conforme os projetos 

técnicos, especificações, orçamento, contidos no Anexo II, sob as condições estabelecidas no 

Projeto Básico, em atendimento à política habitacional do Governo do Distrito Federal, conforme 

especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos 

deste Edital. 
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1.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

1.1.1. ANEXO A - Projeto Básico 

1.1.2. ANEXO I – Orçamento - Planilhas Orçamentárias 

1.1.3. ANEXO II – Projetos 

1.1.4. ANEXO III – Descritivo Técnico 

1.1.5. ANEXO IV - Minuta de Contrato 

1.1.6. Declarações 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo da construção 

civil, individualmente ou em Consórcio, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, 

que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, exigidas pelo Edital 

e seus Anexos. 

2.2. A admissão à participação de consórcios deverá atender ao disposto nos itens a seguir, 

da forma do art. 33 da Lei nº 8.666/93. 

2.2.1. As empresas consorciadas apresentarão instrumento público ou particular de 

compromisso de constituição de consórcio, com a indicação do nome do consórcio e 

indicação da empresa líder, que será a responsável principal perante a CODHAB/DF, sem 

prejuízo da responsabilidade solidária das empresas consorciadas. A empresa líder terá 

poderes para requerer, transferir, receber e dar quitação, subscrevendo em nome do 

Consórcio todos os atos referentes à execução do contrato. 

2.2.2. Indicação dos compromissos e obrigações, bem como o percentual de participação 

de cada empresa no consórcio, em relação ao objeto deste Projeto Básico. 

2.2.3. Responsabilidade solidária das empresas consorciadas perante a 

ADMINISTRAÇÃO, pelas obrigações e atos do consórcio, tanto durante as fases do 

chamamento quanto na execução do contrato. 

2.2.4. Prazo de duração do consórcio que deve, no mínimo, coincidir com a data da 

vigência ou execução das obras/serviços, objeto do contrato.  

2.2.5. Declaração de que o consórcio não terá sua constituição ou forma modificada sem a 

prévia aprovação da CODHAB/DF durante o processamento e julgamento do presente 

Edital de Concorrência. 
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2.2.6. Compromisso de que o Consórcio não se constitui nem se constituirá em pessoa 

jurídica diversa de seus integrantes e de que o consórcio não adotará denominação 

própria. 

2.2.7. Obrigação do consórcio de apresentar, antes da assinatura do contrato, o Termo de 

Constituição do Consórcio, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de 

Registro de Títulos e Documentos, de acordo com o que estabelece o Art. 33 da Lei nº 

8.666/93. 

2.2.8. O consórcio apresentará, em conjunto, a documentação relativa à habilitação 

jurídica, técnica, econômico-financeira e de regularidade fiscal. 

2.2.9. As empresas consorciadas poderão somar os seus quantitativos técnicos. 

2.2.10. Uma empresa não poderá participar da licitação isoladamente e em consórcio 

simultaneamente, nem em mais de um consórcio. 

2.3. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

2.3.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente 

decretada, ou em processo de recuperação extrajudicial; 

2.3.2. Em dissolução ou em liquidação;  

2.3.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a CODHAB; 

2.3.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com o Distrito Federal, nos termos 

do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores; 

2.3.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de 

sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do 

artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998; 

2.3.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

2.3.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

2.3.8. Estrangeiras que não funcionem no País; 

2.3.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

2.3.10.  

2.4. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 

licitante. 

 
3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no 
preâmbulo deste Edital, apresentar-se à Comissão Permanente de Licitação - CPL 
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para efetuar seu credenciamento como participante desta Licitação, munido da sua 
carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe 
dê poderes para manifestar-se durante os procedimentos relativos a este certame. 

3.1.1. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de 
credenciamento não impedirá a participação do licitante no presente certame, 
porém impedirá o interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a 
sessão, em nome do licitante. 

3.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos 
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou 
particular com firma reconhecida, ou documento equivalente. 

3.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem 
ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo perante 
terceiros. 

3.2.2. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, 
deve ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a 
prática de todos os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado 
dos documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário 
individual.  

3.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

4. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA 

4.1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os 
documentos de habilitação e o outro, a proposta de preços. 

4.1.1. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio 
similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues 
até 1 (uma) hora antes da abertura da sessão pública. 

4.1.1.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em 
invólucro único, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte 
identificação: 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF - CODHAB 

CONCORRÊNCIA Nº 03/2016 

SESSÃO EM 07/02/2017, ÀS 10:00 HORAS 
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4.1.1.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima 
estipuladas não gerarão efeitos como proposta. 

4.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços 
deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, 
rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas 
partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF - CODHAB 
CONCORRÊNCIA Nº 03/2016 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF - CODHAB 
CONCORRÊNCIA Nº 03/2016 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 01) 

5.1. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir 
relacionados: 

5.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 
de documento comprobatório de seus administradores; 

b.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva. 

c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 
indicação dos seus administradores. 
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d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o 
caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 

e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização; 

f. Para o exercício de atividade de construção de obras civis, classificada como 
potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo 
II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009: Comprovante de 
Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado 
de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 
1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação 
correlata. 

f.1. A apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso a 
Comissão logre êxito em obtê-lo mediante consulta on line ao sítio oficial do 
IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao processo. 

f.2. Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo 
legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração 
correspondente, sob as penas da lei. 

5.1.2. Relativos à Qualificação Técnica: 

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

a.1. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem 
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Distrito Federal, deverão ser 
providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da 
assinatura do contrato. 

b. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 
Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região 
pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) 
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que 
demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de 
Responsabilidade Técnica - RRT, que demonstre a aptidão para desempenho de 
atividade pertinente para cada tipo de serviço executado compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.  
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b.1. O responsável técnico e/ou membros da equipe técnica acima elencados 
deverão pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para 
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio 
que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o 
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira 
de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato 
escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de 
vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame. 

b.2. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este 
subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 
8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que a substituição seja aprovada pela CODHAB. 

c. Comprovação da capacitação técnico-operacional mediante apresentação de 
um ou mais Atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em nome do licitante, relativos à execução de obras de infraestrutura 

compatíveis com o objeto da licitação - execução das obras de implantação de 
sistemas de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, 
aceitando-se o somatório de atestados desde que os serviços tenham sido 
prestados em concomitância de períodos. 

c.1. Os atestados deverão estar devidamente registrados no CREA ou no CAU da 

região pertinente, nos termos da legislação aplicável, dando-se tal comprovação 

mediante a apresentação da correspondente CAT com registro de atestado – 

atividade concluída ou em andamento, ou documento equivalente, que indique o 

licitante como empresa contratada. 

 

d. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das 
instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a 
execução contratual, a saber: 

e. É facultada a apresentação de declaração de vistoria de que tomou conhecimento 

de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação, todavia as licitantes não poderão alegar em nenhum momento o 

desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa 

para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência da licitação; 

e.1. A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda 

à sexta-feira, das 09 horas às 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado 

previamente pelo telefone (61) 3214-1801.  
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e.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes. 

e.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá possuir formação 

na área de engenharia, devido à complexidade do objeto desta licitação, bem como 

estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização 

da vistoria. 

 

5.1.3. Relativa à Qualificação Econômico-Financeira: 

a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, 
ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede 
do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria 
certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 1 (um) ano contados da 
data da sua apresentação; 

b. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

b.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade; 

b.2. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar 
cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de 
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento; 

b.3. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores 
que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores 
extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta on line, 
no caso de empresas inscritas no SICAF: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = Ativo Total 
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Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

b.4. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 
(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez 
Corrente deverá comprovar que possui patrimônio líquido equivalente a 5% 
(cinco por cento) do valor total estimado da contratação ou do item 
pertinente. 

5.1.4. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes distrital, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta 
negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos 
federais e à Dívida Ativa da União; 

d. Prova de regularidade para com a Fazenda do DF, do domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

e. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão 
negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos às 
contribuições previdenciárias e às de terceiros; 

f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS; 

g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou 
certidão positiva com efeitos de negativa. 

5.1.4.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
ser inabilitado. 
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5.1.5. Documentos complementares: 

a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos 
supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme 
modelo anexo a este Edital (artigo 32, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993). 

b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 
menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, 
de 2002, conforme modelo anexo a este Edital. 

5.2. A comprovação dos requisitos de habilitação será exigida do licitante de acordo 
com o vulto e a complexidade de cada item. 

5.3. O licitante que já estiver cadastrado no SICAF, em situação regular, até o terceiro 
dia útil anterior à data da abertura da sessão pública, ficará dispensado de apresentar 
os documentos comprobatórios abrangidos pelo referido cadastro que estejam 
validados e atualizados. 

5.3.1. Nesta hipótese, o licitante deverá apresentar, no envelope relativo à 
documentação de habilitação, declaração expressa de que está cadastrado no 
SICAF. 

5.3.2. A verificação se dará mediante consulta on line, quando da abertura dos 
envelopes, devendo o resultado ser impresso, assinado pelos membros da 
Comissão e por todos os representantes dos licitantes presentes e anexado ao 
processo. 

5.3.3. Na hipótese de algum documento que já conste do SICAF estar com o seu 
prazo de validade vencido, a Comissão verificará se o documento válido 
correspondente consta do envelope de habilitação, ressalvado o disposto quanto à 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte. 

5.3.4. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência 
de fato impeditivo da habilitação. 

5.4. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de 
publicação em órgão da imprensa oficial. 

5.4.1. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos 
magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se 
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração 
das propostas de preços. 
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    DECLARAÇÃO DOS CONSÓRCIOS 
 

         5.5. No caso de consórcio, a documentação de habilitação deverá ser apresentada 
conforme abaixo: 

      
5.5.1.  Declarar no envelope de habilitação que, por ocasião de eventual assinatura do 

contrato decorrente desta licitação, providenciarão a lavratura definitiva do instrumento de 
constituição do consórcio, o que deverá ser comprovado com a publicação da respectiva 
certidão, bem como o registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA e ou Conselho Regional de Arquitetura - CAU. 

 

5.5.2. A prova de Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal serão exigidas de todas 
as empresas que compõem o consórcio. 
 

5.5.3. Para prova da Qualificação Econômico-Financeira, deverão ser apresentados 
os documentos referentes ao item 5.1.3 e seus subitens por todas as empresas 
componentes do consórcio.  
 
5.5.4.  A prova da Qualificação Técnica, constante no item 5 – DA HABILITAÇÃO, 
será exigida de todas as empresas que compõem o consórcio e para os itens 5.1.2 
será admitido o somatório dos quantitativos de cada consorciado. 
 
5.5.5. A declaração de vistoria técnica exigido no subitem 5.1.2, alínea “e”, poderá 
ser comprovada por qualquer das empresas componentes do consórcio. 

 
5.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 

aos documentos exigidos neste Edital e seus Anexos. 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 02) 

6.1. A proposta, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua 
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas 
folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter: 

6.1.1. Especificações do objeto de forma clara, observadas as 
especificações constantes do Projeto Básico; 

6.1.2. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, 
expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os 
preços praticados no mercado, considerando o modelo de 
Planilha Orçamentária anexo ao Edital; (Planilhas de 01 a 10 e 
Planilha Resumo, disponibilizadas no Anexo I-Orçamento). 

6.1.2.1. Na composição dos preços unitários o licitante 
deverá apresentar discriminadamente as parcelas 
relativas à mão-de-obra, materiais, equipamentos 
e serviços; 
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6.1.2.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos 
os insumos que os compõem, tais como despesas 
com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer 
outros que incidam na contratação do objeto; 

6.1.2.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua 
planilha deverão refletir com fidelidade os custos 
especificados e a margem de lucro pretendida; 

6.1.2.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos 
identificados mediante o uso da expressão “verba” 
ou de unidades genéricas. 

6.1.3. Cronograma físico-financeiro; 

6.1.3.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo 
licitante deverá observar o cronograma de 
desembolso máximo por período constante do 
Projeto Básico, bem como indicar os serviços 
pertencentes ao caminho crítico da obra. 

6.1.4. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os 
seus componentes, inclusive em forma percentual; 

6.1.4.1. Os custos relativos a administração local, 
mobilização e desmobilização e instalação de 
canteiro e acampamento, bem como quaisquer 
outros itens que possam ser apropriados como 
custo direto da obra, não poderão ser incluídos na 
composição do BDI, devendo ser cotados na 
planilha orçamentária; 

6.1.4.2. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as 
parcelas relativas ao fornecimento de materiais e 
equipamentos, o licitante deverá apresentar um 
percentual reduzido de BDI, compatível com a 
natureza do objeto; 

6.1.4.3. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não 
podem ser superiores aos limites estabelecidos na 
legislação tributária; 

6.1.4.4. Os tributos considerados de natureza direta e 
personalística, como o Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o 
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Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos 
no BDI, nos termos do artigo 9º, II, do Decreto 
7.983, de 2013; 

6.1.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, 
a contar da data de abertura do certame. 

6.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas 
apresentadas, seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que 
importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas 
apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar 
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das 
condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos 
demais licitantes. 

6.2.1. Erros no preenchimento da planilha não são motivos 
suficientes para a desclassificação da proposta, quando a 
planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração 
do preço ofertado, e desde que se comprove que este é 
suficiente para arcar com todos os custos da contratação. 

6.2.2. As alterações de que trata este subitem serão submetidas à 
apreciação da Comissão, com a devida anuência de todos os 
licitantes. 

6.3. Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que 
tenha sido devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei. 

6.4. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

6.5. Atender ao disposto no Item 20 do Projeto Básico, anexo do Edital. 

 

 

7. DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 

7.1. O licitante deverá apresentar, separadamente dos Envelopes de nº 01 e de 
nº 02, a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que 
trata a Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
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Planejamento, Orçamento e Gestão, sob pena de desclassificação da 
proposta. 

7.2. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), que 
pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e 
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, e no Decreto 
n° 6.204, de 2007, deverão apresentar a respectiva declaração, 
conforme modelo anexo ao Edital, separadamente dos Envelopes de nº 
01 e de nº 02. 

7.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se 
enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 
4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir 
do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, 
não deverá apresentar a respectiva declaração. 

7.2.2. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado, a 
Comissão poderá consultar o Portal da Transparência do 
Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção 
“Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido 
(pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o 
somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela 
ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), previsto no 
artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o 
limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo 
diploma, em caso de início de atividade no exercício 
considerado. 

7.2.2.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno 
porte, a consulta também abrangerá o exercício 
corrente, para verificar se o somatório dos valores 
das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês 
anterior ao da sessão pública da licitação, 
extrapola os limites acima referidos, acrescidos do 
percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o 
artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 
123, de 2006. 

 

7.2.2.2. Constatada a ocorrência de qualquer das 
situações de extrapolamento do limite legal, a 
Comissão indeferirá a aplicação do tratamento 
diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 
3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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123, de 2006, sem prejuízo das penalidades 
incidentes. 

8. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença 
dos licitantes, a Comissão Especial de Licitação receberá, de uma só 
vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações 
complementares, e procederá à abertura da licitação. 

8.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, 
mas somente deles participarão ativamente os licitantes ou 
representantes credenciados, não sendo permitida a 
intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou 
que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos 
trabalhos. 

8.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, 
nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer 
adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de 
preços apresentadas.  

8.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos 
Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação. 

8.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da 
Comissão e pelos licitantes presentes ou por seus 
representantes, e consultado o SICAF, se for o caso. 

8.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 
licitante, a Comissão verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 
que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante 
a consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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8.4.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa 
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

8.4.2. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o 
licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.5. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação dos licitantes 
então será verificada, conforme item próprio deste Edital. 

8.5.1. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a 
reunião para analisar os documentos apresentados, marcando, 
na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-
se, informando os licitantes. 

8.5.1.1. Na hipótese acima, todos os documentos de 
habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - 
Proposta de Preços, rubricados externamente por 
todos os licitantes e pelos membros da Comissão, 
permanecerão em poder desta, até que seja 
concluída a fase de habilitação. 

8.6. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser 
aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso 
ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.  

8.7. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os 
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão 
abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham 
desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público 
especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase 
recursal. 

8.7.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, 
quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de 
Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e 
mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

8.7.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, não 
cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a 
habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só 
conhecidos após o julgamento. 
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8.8. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, 
conforme item próprio deste Edital. 

8.9. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o 
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram 
ou desclassificaram. 

8.10. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, 
assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes 
credenciados e licitantes presentes. 

 

9. DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

9.1. Será considerado inabilitado o licitante que: 

9.1.1. Não apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo 
de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar 
sua habilitação por meio do SICAF, ressalvado o disposto 
quanto à comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas, empresas de pequeno porte. 

9.1.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

9.2. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita 
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os 
prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, 
caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata. 

 

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

10.1. O critério de julgamento será o de menor preço GLOBAL. 

10.1.1. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-
se de assessoramento técnico específico na área de 
competência cabível, através de parecer que integrará o 
processo. 
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10.2. Será desclassificada a proposta do licitante que não apresentar a 
Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a 
Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 

10.3. Também será desclassificada a proposta que: 

10.3.1. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

10.3.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigências do 
presente Edital; 

10.3.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo 
Projeto Básico; 

10.3.4. Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar 
preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

10.3.5. Apresentar preços unitários ou preço global superiores 
àqueles constantes da Planilha Orçamentária elaborada pelo 
órgão, ressalvadas as hipóteses admitidas no subitem abaixo; 

10.3.6. Apresentar custos unitários superiores à mediana de seus 
correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos 
e Índices da Construção Civil - SINAPI, mantido e divulgado, 
na internet, pela Caixa Econômica Federal e IBGE, ou, no 
caso de obras e serviços rodoviários, à tabela do Sistema de 
Custos de Obras Rodoviárias - SICRO, excetuados os itens 
caracterizados como montagem industrial ou que não possam 
ser considerados como de construção civil (artigo 3º do 
Decreto 7.983, de 2013), ressalvadas as hipóteses a seguir 
admitidas; 

10.3.6.1. Serão admitidos custos unitários superiores à 
mediana do SINAPI ou SICRO, desde que o preço 
global e o de cada uma das etapas previstas no 
cronograma físico-financeiro do contrato, já 
computado o percentual de BDI, fique igual ou 
abaixo do valor calculado a partir do sistema de 
referência utilizado. 
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10.3.6.2. Somente em condições especiais, devidamente 
justificadas em relatório técnico circunstanciado, 
elaborado por profissional habilitado e aprovado 
pelo órgão gestor dos recursos ou seu 
mandatário, poderão os custos das etapas do 
cronograma físico-financeiro exceder o limite 
fixado no subitem acima, sem prejuízo da 
avaliação dos órgãos de controle interno e 
externo. 

10.3.7. Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 
parcela ou à totalidade da remuneração; 

10.3.8. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade, através de documentação que comprove que os 
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que 
os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto do contrato;  

10.3.8.1. Considera-se manifestamente inexequível a 
proposta cujo valor global proposto seja inferior a 
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 
valores: 

a. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta 
por cento) do valor orçado pela Administração, ou 

b. Valor orçado pela Administração. 

10.3.8.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo 
de 02 (dois) dias úteis para comprovar a 
viabilidade dos preços constantes em sua 
proposta, conforme parâmetros do artigo 48, 
inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de 
desclassificação. 

 

10.3.9. Apresentar, na composição de seus preços: 
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10.3.9.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI 
inverossímil; 

10.3.9.2. Custo de insumos em desacordo com os preços 
de mercado; 

10.3.9.3. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou 
equipamentos insuficientes para compor a 
unidade dos serviços. 

10.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em 
caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser 
efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 
1993. 

10.5. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às 
exigências dos itens acima, as demais propostas serão classificadas em 
ordem crescente dos preços propostos. 

10.6. Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante 
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), que faça jus 
ao tratamento diferenciado, será observado o disposto nos artigos 44 e 
45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto 
n° 6.204, de 2007: 

10.6.1. A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas 
por licitantes ME/EPP/COOP que sejam iguais ou até 10% 
(dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro 
lugar, desde que a primeira colocada não seja uma 
ME/EPP/COOP. 

10.6.2. As propostas que se enquadrarem nessa condição serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante 
ME/EPP/COOP melhor classificado será notificado para, se 
desejar, apresentar uma nova proposta de preço para 
desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada. 

10.6.2.1. A nova proposta de preço deverá ser apresentada 
de acordo com as regras deste Edital, em sessão 
pública, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados 
da data da Ata ou da intimação do licitante. 

10.6.3. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, ou não apresente proposta 
válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP 
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participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez 
por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens 
anteriores. 

10.6.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes 
ME/EPP/COOP empatadas, no referido intervalo de 10% (dez 
por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes 
primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens 
acima.  

10.6.5. Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a 
nova proposta apresentada, a ME/EPP/COOP assumirá a 
posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, 
ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por 
ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP 
participante, permanecerá a classificação inicial. 

10.7. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será 
aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

a) produzidos no País; 

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País.  

10.7.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, 
em ato público, para o qual os licitantes serão convocados. 

10.7.1.1. O sorteio será feito através da aposição em 
cédulas dos nomes dos licitantes empatados, 
sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas 
em urna fechada, da qual será retirada apenas 
uma das cédulas, sendo esta a primeira 
classificada, e assim retirando-se as cédulas 
sucessivamente, até que se classifiquem todos os 
licitantes então empatados. 

10.7.1.2. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem 
que compareçam todas as convocadas, o sorteio 
será realizado, a despeito das ausências. 
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10.8. Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante 
detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno 
porte, que faça jus ao tratamento diferenciado, havendo alguma 
restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual 
período, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 

10.8.1. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior 
deverá sempre ser concedida pela Administração quando 
requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na 
contratação ou prazo insuficiente para o empenho 
devidamente justificados. 

10.8.2. O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir 
do encerramento da fase de julgamento das propostas, 
aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do 
prazo da fase recursal. 

10.8.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 

10.9. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita 
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os 
prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, 
caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1. 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 ao licitante 
vencedor.  

 

12. DO CONTRATO 
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12.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá 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. 

12.1.1. 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. 

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

12.2. Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta on line 
ao SICAF, para identificar possível proibição de contratar com o Poder 
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, nos 
termos do artigo 3°, § 1°, da IN SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010, bem 
como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos 
resultados serão anexados aos autos do processo.  

12.3. 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, inclusive 
quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, 
ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista neste 
Edital. 

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

12.5. 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. 

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

13. DA GARANTIA 
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13.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a ser comprovada no 
prazo de 10 (dez) dias a partir da data da celebração do contrato, sob 
pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual. 

13.2. A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 

a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b. Seguro-garantia; ou 

c. Fiança bancária. 

13.2.1. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos 
os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da execução 
do contrato, tais como a responsabilidade por multas e 
obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais. 

13.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior 
a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as 
alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, 
será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de 
garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor 
referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente 
proposta. 

13.3. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado no 
Banco de Brasília S/A - BRB, mediante depósito identificado a crédito da 
Contratante. 

13.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter 
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido 
pelo Ministério da Fazenda. 

 

 

13.5. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, 
deverá ter validade durante a vigência do contrato. 



 
EDITAL DE LICITAÇÃO – NOVA DATA                                                 CONCORRÊNCIA N

o
 003/2016 – CODHAB/DF 

 

SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14, Setor Comercial Sul,– 6º andar – CEP 70.360-918 – Brasília/DF CPL – TEL: (61) 3214-1830  
www.codhab.df.gov.br 

 

  

Folha: 663 
Processo: 392.000.121/2016 
Mat.: 688-2   Rub.: 

 

13.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar 
expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código 
Civil. 

13.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua 
vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas 
condições. 

13.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela 
Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da 
execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à 
respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em 
que tiver sido notificada. 

13.9. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, 
deverá abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da 
vigência contratual. 

13.10. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de:  

13.10.1. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do 
contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele 
previstas;  

13.10.2. prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, 
decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;  

13.10.3. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela 
Contratante à Contratada;   

13.10.4. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de 
qualquer natureza, não honradas pela Contratada. 

13.11. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de 
todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada 
será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante. 

14. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

14.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada 
ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 



 
EDITAL DE LICITAÇÃO – NOVA DATA                                                 CONCORRÊNCIA N

o
 003/2016 – CODHAB/DF 

 

SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14, Setor Comercial Sul,– 6º andar – CEP 70.360-918 – Brasília/DF CPL – TEL: (61) 3214-1830  
www.codhab.df.gov.br 

 

  

Folha: 664 
Processo: 392.000.121/2016 
Mat.: 688-2   Rub.: 

 

14.1.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os 
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento). 

14.1.2. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão 
calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a 
cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo 
de compensação entre eles, os limites de alteração acima 
estabelecidos. 

14.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir 
dos custos unitários do sistema de referência utilizado na elaboração do 
orçamento-base da licitação não poderá ser reduzida, em favor da 
Contratada, em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha 
orçamentária, exceto em casos excepcionais e devidamente justificados, 
para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
devendo ser assegurada a manutenção da vantagem da proposta 
vencedora ante à da segunda colocada na licitação e observados, nos 
custos unitários dos aditivos contratuais, os limites estabelecidos para 
os custos unitários de referência. 

15. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos 
os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as 
demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade 
do contrato. 

16. DA SUBCONTRATAÇÃO 

16.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

16.2. É permitida a subcontratação parcial, nos termos do Projeto Básico, até 
o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato. 

16.3. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do 
Contratante, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os 
requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos 
serviços, bem como verificar os demais requisitos de habilitação 
eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista. 

16.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a 
responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução 
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das 
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atividades da subcontratada, bem como responder perante o 
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 
correspondentes ao objeto da subcontratação. 

17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

17.1. O prazo de vigência do Contrato será de 16 (dezesseis) meses, a partir 
da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses 
elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.1.1. O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data 
de emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente. 

18. DO PREÇO 

18.1. O custo global desta licitação está estimado em R$ 4.024.158,73 (quatro 
milhões vinte e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e três 
centavos). 

 

18.2. Em período inferior a um ano, os preços serão fixos e irreajustáveis, de acordo 

com o art. 28 da Lei 9.069/95. Ultrapassado esse período, os mesmos poderão 

ser reajustados anualmente, nos termos da Lei nº 10.192/01, adotando-se o 

INCC – Índice Nacional da Construção Civil da FGV - ICC Brasília. O marco 

inicial para contagem da periodicidade de um ano, para efeito de 

reajuste/repactuação será a data da apresentação da proposta, desde que o 

contrato seja assinado no prazo de sua validade. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 
Projeto Básico e na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus 
Anexos e na proposta apresentada.  

 

20. DO PAGAMENTO 

20.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir 
da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos 
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demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da 
Contratada.  

20.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os 
seguintes procedimentos: 

20.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme 
previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada 
apresentará a medição prévia dos serviços executados no 
período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.  

20.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente 
concluída quando os serviços previstos para 
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, 
estiverem executados em sua totalidade.  

20.2.1.2. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos 
serviços, em relação à previsão original constante 
no Cronograma Físico-Financeiro, poderá 
apresentar a medição prévia correspondente, 
ficando a cargo da Contratante aprovar a quitação 
antecipada do valor respectivo, desde que não 
fique constatado atraso na execução dos serviços 
entendidos como críticos. 

20.2.1.3. Juntamente com a primeira medição de serviços, 
a Contratada deverá apresentar comprovação de 
matrícula da obra junto à Previdência Social. 

20.2.1.4. A Contratada também apresentará, a cada 
medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos 
florestais utilizados naquela etapa da execução 
contratual, quando for o caso. 

20.2.2. A Contratante terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados a 
partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou 
rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela 
Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos 
serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização 
de produtos e subprodutos florestais de comprovada 
procedência legal. 

20.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo 
das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os 
serviços efetivamente executados, devendo a 
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Contratada regularizar o cronograma na etapa 
subsequente. 

20.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela 
Contratada não a exime de qualquer das 
responsabilidades contratuais, nem implica 
aceitação definitiva dos serviços executados. 

20.2.3. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no 
valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da 
planilha de medição de serviços e de memória de cálculo 
detalhada. 

20.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor 
competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, 
acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital. 

20.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à 
verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada 
pela Contratada com os serviços efetivamente executados, 
bem como às seguintes comprovações, que deverão 
obrigatoriamente acompanhá-la: 

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês 
da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente 
vinculados à execução contratual, nominalmente identificados; 

b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou 
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, 
de 1993; e 

c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota 
fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração. 

20.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos 
nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

20.5. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF 
e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das 
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condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser 
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

20.5.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não 
impede o pagamento, se o fornecimento tiver sido prestado e 
atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das 
providências tendentes ao sancionamento da empresa e 
rescisão contratual. 

20.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 
de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive 
quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.  

20.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 
116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

20.6.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, 
instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas 
próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a 
declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa 
RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

20.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, 
mediante depósito em conta-corrente, no Banco de Brasília S/A - BRB. 

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

20.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha 
a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada 
no contrato. 

20.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá 
ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, 
apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do 
efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a 
seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 
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EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor 

originariamente devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I = 
(6 / 100) 

365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a 

data do efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

 

21. DA FISCALIZAÇÃO 

21.1. 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. 

21.1.1. O representante da Contratante deverá ser profissional 
habilitado e com a experiência técnica necessária para o 
acompanhamento e controle da execução da obra. 

21.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata 
este item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere 
à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por 
quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços 
contratados. 

21.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os 
serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente 
Edital e seus Anexos e com o contrato. 

21.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da 
Contratante encarregado da fiscalização do contrato deverão ser 
prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, 
justificadas por escrito. 



 
EDITAL DE LICITAÇÃO – NOVA DATA                                                 CONCORRÊNCIA N

o
 003/2016 – CODHAB/DF 

 

SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14, Setor Comercial Sul,– 6º andar – CEP 70.360-918 – Brasília/DF CPL – TEL: (61) 3214-1830  
www.codhab.df.gov.br 

 

  

Folha: 670 
Processo: 392.000.121/2016 
Mat.: 688-2   Rub.: 

 

 

22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

22.1. São os estabelecidos no Projeto Básico e na minuta do Contrato, bem 
como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.  

 

23. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

23.1. 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. 

 

24. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

24.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de 
recursos específicos consignados no Orçamento Geral, na dotação 
abaixo discriminada: 

Programa de Trabalho 15.451.6208.1110.9565, Fonte: 135 - Natureza da Despesa 
44.90.51 – Obras e Instalações. 
 

 

 

25. PENALIDADES 

25.1. 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. 

 

 

 

26. DOS RECURSOS 

26.1. Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão 
admitidos os seguintes recursos: 
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26.1.1. Recurso hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da intimação do ato, ou da lavratura da ata de reunião, 
nos casos de: 

26.1.1.1. habilitação ou inabilitação da licitante; 

26.1.1.2. julgamento das propostas; 

26.1.1.3. anulação ou revogação da licitação; 

26.1.1.4. indeferimento do pedido de inscrição em registro 
cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

26.1.1.5. rescisão do Contrato por ato unilateral da 
Administração, nos casos  a que se refere o inciso 
I do artigo 79 da Lei nº 8.666, de 1993; 

26.1.1.6. aplicação das penas de advertência, suspensão 
temporária ou de multa. 

26.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou 
do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

26.1.3. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a 
contar da intimação do ato, no caso de declaração de 
inidoneidade por decisão do Governador do DF. 

26.2. Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que 
poderão apresentar contra-razões no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

26.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 
praticou o ato recorrido, a qual pode reconsiderar sua decisão, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, 
devidamente informado.  

 

26.3.1. A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contando do recebimento do recurso. 

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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27.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente 
Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Comissão 
responsável pela presente licitação, em até 05 (cinco) dias consecutivos 
anteriores à data de abertura do certame. 

27.1.1. As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, 
após esgotado o prazo de consulta, por meio de circular 
afixada em mural na sede da Comissão 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. 

27.2. As disposições deste Edital poderão ser objeto de impugnação, por 
violarem disposições legais, especialmente da Lei nº 8.666, de 1993, 
nos seguintes termos: 

27.2.1. Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole 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; 

27.2.2. 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. 

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

27.3. 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. 

27.4. 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. 

27.5. 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. 
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27.6. 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. 

27.7. 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 subseqüente, no 
mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação da Comissão em contrário. 

27.8. 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. 

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

27.10. 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. 

27.11. Se houver indícios de conluio entre as empresas 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. 

27.12. É proibido a qualquer empresa 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. 

27.13. Nenhuma indenização será devida às empresas participantes pela 
elaboração de proposta ou apresentação de documentos relativos à 
licitação. 
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27.14. 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. 

27.15. 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. 

27.16. 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. 

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

27.18. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado 
no SCS – Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco-“A”, Lotes 13/14, 6º 
andar, Edifício da Sedhab, Brasília/DF, nos dias úteis, no horário das 08 
horas às 11:30 horas e das 14:30 horas às 17:30 horas.  

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

27.19. 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, 6º andar, 
Edifício da Sedhab, Brasília/DF, nos dias úteis, no horário das 08 horas 
às 11:30 horas e das 14:30 horas às 17:30 horas. 

 

27.20. 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. 
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27.21. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas 
disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e demais diplomas legais 
eventualmente aplicáveis. 

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

Brasília,  15 de dezembro 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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PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO 

O objeto deste Projeto Básico é a execução das obras de implantação de sistemas de 

abastecimento de água potável e esgotamento sanitário ao empreendimento situado no Recanto das 

Emas Quadras 117 e 118, sob as condições aqui estabelecidas, em atendimento à Política Habitacional do 

Governo do Distrito Federal. 

 

2. OBJETIVO 

O objetivo será a contratação de empresa para executar as obras de implantação de sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário ao empreendimento situado no Recanto das Emas 

Quadras 117 e 118.  

 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1 Em 14/08/2012 foi homologado o Edital de Chamamento 13/2011 – Recanto das 

Emas – Entidades, cujo objeto é a construção de 530 unidades habitacionais 

unifamiliares divididas em 24 grupos.  

3.2  As Associações/Cooperativas vencedoras do certame serão responsáveis pela 

elaboração dos projetos executivos, memorial descritivo, orçamentos das unidades 

habitacionais e obras de infraestrutura interna as quadras, conforme edital de 

Chamamento 13/2011, além de obedecer à legislação vigente, atendendo aos requisitos 

necessários para aprovação da proposta pelos agentes financeiros autorizados segundo 

as exigências do Programa Minha Casa, Minha Vida. 

3.3 As obras de infraestrutura externa (sistema de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, pavimentação, calçada e energia elétrica) aos lotes são de 

responsabilidade do Governo do Distrito Federal.  

3.4  De acordo com as informações obtidas no Processo Nº 392.024.036/2012 – 

Obras de Infraestrutura - CAESB, tem-se os seguintes encaminhamentos: 

3.4.1 Em 11 de dezembro de 2012, os Contratos nº 016/2012 e nº 017/2012 foram 

assinados entre a CODHAB e a CAESB, visando implantação dos sistemas de 

abastecimento de água potável e esgotamento sanitário na 3ª Etapa do Riacho Fundo II 
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e Quadras 117 e 118 do Recanto das Emas, de parte do programa habitacional do 

Distrito Federal, morar bem. 

3.4.2     O contrato nº 016/2012, referente a 3ª Etapa do Riacho Fundo, possuía o valor de 

R$ 6.043.161,15 e o Contrato nº 017/2012, referente as Quadras 117 e 118 do Recanto 

das Emas, possuía o valor de R$ 2.701.475,23. Os projetos encontram-se acostados aos 

autos nas folhas n.º 216 a 291 do processo Nº 392.024.036/2012. 

3.4.3 Em 11 de abril de 2013 a DITEC encaminhou Fatura n° 4162, emitida pela CAESB, 

referente à realização dos projetos referentes aos projetos de infraestrutura de 

abastecimento de água e coleta de esgoto da 3ª etapa do Riacho Fundo e das quadras 

117 e 118 do Recanto das Emas, no valor de R$ 223.934.82. 

3.4.4   Em 19/04/2013, por Ordem Bancaria, a CODHAB realizou pagamento à CAESB no 

valor de R$ 223.934.82, referente ao pagamento dos projetos de infraestrutura de 

abastecimento de água e coleta de esgoto da 3ª etapa do Riacho Fundo e das quadras 

117 e 118 do Recanto das Emas, sendo R$ 148.352,80 e R$ 75.050,07 respectivamente. 

3.4.5   Conforme Memorando n° 250.000.061-GECON/DIPRO/CODHAB (pag. 392 do 

processo 392.024.036/2012 ) a CAESB alegou a impossibilidade de início das obras 

sem a definição da demarcação do urbanismo por parte da NOVACAP. 

3.4.6  Diante deste fato a CAESB não executou as obras, e a vigência do Contrato 

17/2012 expirou em Dezembro de 2014.  

3.4.7  As obras da NOVACAP pré-requisito para que as obras da CAESB pudessem ser 

executadas, só tiveram seu inicio em abril/2015 através do Convênio 02/2013 (cujo 

objeto é execução de projetos, serviços de engenharia e obras de urbanização em áreas 

das Quadras 117 e 118). 

3.4.8 Em fevereiro de 2016, iniciamos as tratativas de encerramento do Contrato 

17/2012 e solicitamos atualização dos orçamentos para que as obras possam ser 

iniciadas, visto que as obras de urbanismo estão em sua fase de conclusão pela 

NOVACAP. 

3.4.9  Conforme considerações da CAESB, à folha 436 deste processo, como alternativa 

a forma de contratação da CAESB anteriormente proposta por dispensa de licitação, 

definiu-se pelo modelo de Termo de Cooperação Técnica que estabelece condições de 

cooperação técnica entre a CODHAB e a CAESB, para a elaboração de estudos, 
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anteprojetos, projetos básicos, orçamentos, realização de licitações, fiscalização das 

obras de implantação de sistemas de abastecimento de água potável e esgotamento 

sanitário ao empreendimento situado no Recanto das Emas Quadras 117 e 118, ficando a 

cargo da CODHAB a promoção da licitação pública para contratação das obras 

relacionadas neste projeto básico. 

3.4.10  Ainda em análise das planilhas de orçamento, a CAESB apresenta novas 

planilhas de orçamento detalhada e esclarece via e-mail que o aumento do custo inicial 

deveu-se a não consideração de administração local no primeiro valor informado (vide 

folhas 447/448 deste processo). 

 

4. LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 Os locais para a implantação de sistema de abastecimento de água potável e esgotamento 

sanitário, objeto deste Projeto Básico, estão localizadas na cidade de Recanto das Emas nas Quadras 117 

e 118. 

4.2 As plantas de situação e endereçamento encontram-se no Anexo II deste Projeto Básico. 

 

5. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS 

5.1. A empresa contratada executará as obras de implantação de sistemas de abastecimento de água 

potável e esgotamento sanitário conforme Anexo I - Planilha orçamentaria, Anexo II – Projetos e Anexo III 

– Descritivo Técnico, fornecidos pela CAESB.  

 

6. REGIME DE EXECUÇÃO 

6.1 O serviço constante do presente Projeto Básico deverá ser realizado por execução indireta, em 

regime de empreitada por PREÇO GLOBAL. 

 

7. CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

7.1 O valor total estimado é de R$ 4.024.158,73 (quatro milhões vinte e quatro mil, cento e cinquenta 

e oito reais e setenta e três centavos), segundo as Planilhas Orçamentárias Anexo I, elaboradas pela 

CAESB, constantes deste Projeto Básico. 

 

8. PRAZOS 
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8.1. Os PRAZOS DE EXECUÇÃO dos serviços serão de no máximo 10 (dez) meses, contados a partir da 

emissão da Ordem de Serviço. 

8.1.1. O prazo para início das obras será de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da 

Ordem de Serviço expedida pela CODHAB. 

8.1.2. A CONTRATADA deverá apresentar em até 10(dez) dias corridos da assinatura do 

contrato, o cronograma físico financeiro para análise e aprovação da fiscalização. 

8.1.3. A CONTRATADA deverá apresentar em até 05 (cinco) dias corridos da emissão da Ordem 

de Serviço. 

8.2.  O prazo para execução dos serviços deverá obedecer às etapas do cronograma físico-financeiro, 

devidamente aprovado pela fiscalização, devendo qualquer atraso e/ou desvio em relação ao 

cumprimento das etapas previstas serem obrigatoriamente justificados previamente à FISCALIZAÇÃO do 

Contrato, que deverá analisar a justificativa do atraso, notificar, advertir ou aplicar a penalidade cabível no 

caso de justificativa inconsistente, ou aceitar a justificativa, mensurar possíveis aditivos ou glosas de 

material e mão-de-obra, e solicitar um novo cronograma físico financeiro. 

8.3. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL será de 16 (dezesseis) meses, contados a partir da 

publicação do extrato do contrato em Diário Oficial, podendo ser prorrogado, desde que atendido aos 

casos previstos no § 1º e no § 2º do Artigo 57, da Lei no. 8.666/93. 

8.4. Não estão incluídos no prazo de execução dos serviços os prazos de avaliação pela equipe 

técnica; os prazos para eventuais correções e reavaliação pelo executor do contrato da CODHAB/DF. 

8.5. Sendo necessário e devidamente justificado, os prazos de execução dos serviços, avaliação e 

correção das imperfeições, poderão ser alterados pela fiscalização do contrato, desde que respeitado o 

prazo de vigência do contrato. 

8.6. O prazo para execução do objeto deste contrato só admitirá prorrogação para atendimento dos 

casos previstos nos incisos de I a IV, do § 1º, observado o § 2º do Artigo 57, da Lei no. 8.666/93. 

8.7. Os serviços serão executados dentro do prazo de vigência do contrato, observando-se o 

cronograma físico-financeiro. 

 

9. REAJUSTAMENTO 

9.1. Em período inferior a 01 (um) ano, os preços serão fixos e irreajustáveis, de acordo com o art. 28 

da Lei 9.069/95. Ultrapassado esse período, os mesmos poderão ser reajustados anualmente aos serviços 

remanescentes, nos termos da Lei nº 10.192/2001, adotando-se o IMCC – Índice Materiais e 

Componentes da FGV e o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE. O marco inicial para 

contagem da periodicidade de um ano, para efeito de reajuste/repactuação será a data de publicação do 

extrato deste Contrato em Diário Oficial. 

 

10. MEDIÇÃO DE SERVIÇOS 
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10.1. Os fiscais da obra aferirão as medições de serviço por meio de vistoria da obra e conferência dos 

dados inseridos na Planilha de Levantamento de Serviços (PLS), ao término de cada etapa intermediária, 

conforme cronograma físico-financeiro, atestando as notas fiscais emitidas e encaminhando à Diretoria 

Financeira da CODHAB. 

10.2. As medições serão realizadas mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério da 

Administração com base no cronograma aprovado, contados a partir do início efetivo dos serviços, 

considerando os serviços efetivamente realizados e concluídos satisfatoriamente no período. Entendem-

se como serviços concluídos satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela FISCALIZAÇÃO, 

dentro do prazo estipulado. 

10.3. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão-de-obra e outros, deverão ser 

considerados na composição de custos unitários, não sendo, em hipótese alguma, considerados na 

medição. 

 

11. PAGAMENTOS 

11.1. O pagamento será efetuado, de acordo com as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, 

Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, mediante aprovação dos serviços contratados e 

apresentação de Nota Fiscal e das certidões de regularidade fiscal, previdenciária e de idoneidade, de 

acordo com Cronograma físico-financeiro aprovado pelo Executor do contrato, liquidada em até 30(trinta) 

dias de sua apresentação, devidamente atestado pelo executor do Contrato, bem como mediante a 

apresentação de certidões de regularidade fiscal e trabalhista, por meio de crédito em conta corrente, em 

nome da CONTRATADA, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Serão realizados pagamentos Mensais – 

que correspondem às medições dos serviços efetivamente realizados. 

11.2. A CODHAB repassará à Contratada os recursos necessários, observada a previsão do Plano de 

Trabalho respectivo. 

11.3. Só será efetuado o pagamento dos serviços e obras realmente executados e comprovados, os 

quais devem estar devidamente especificados quantitativamente e qualitativamente, não sendo admissível 

o pagamento de valores calculados com base em percentuais incidentes sobre o custo total da obra ou 

serviço. 

11.4. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do 

cumprimento das obrigações da Contratada.  

11.5. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos: 

11.5.1. Ao final de cada mês da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 

Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no 

período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 
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11.5.1.1. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à 

previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a 

medição prévia correspondente, ficando a cargo da FISCALIZAÇÃO aprovar a quitação 

antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução 

dos serviços definidos como críticos. 

11.5.1.2. A critério da CODHAB poderá haver adiantamento de pagamento para 

aquisição de materiais e equipamentos junto aos fabricantes. Para que haja o 

adiantamento, o CONTRATADO deverá apresentar garantia complementar no valor 

integral da compra, com prazo de validade de, no mínimo, 30 (trinta) dias após data de 

entrega prevista para os materiais e equipamentos, a fim de que possa ser executada 

em caso de inadimplência do CONTRATO. Deverão ser apresentadas ainda cópias dos 

pedidos de compras e da confirmação de compra do fabricante, bem como a nota 

fiscal referente aos equipamentos adquiridos. 

11.5.1.3. Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá 

apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social. 

11.5.1.4. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados 

naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

11.5.2.   A Contratante terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da 

apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada 

pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto 

à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal. 

11.5.2.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, 

serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada 

regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

11.5.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratante não exime a 

Contratada de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação 

definitiva dos serviços executados. 

11.5.2.3. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da 

medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de 

memória de cálculo detalhada. 

11.6. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pela FISCALIZAÇÃO, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos: 

11.6.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade 

da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente 

executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente 

acompanhá-la: 
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11.6.1.1. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Certificado de 

Regularidade do FGTS – CRF; Certidão Negativa da Previdência Social - CND), 

correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos 

empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente 

identificados; 

11.6.1.2. Da regularidade fiscal (Certidão conjunta Negativa de Débitos relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa de Débitos junto ao 

Distrito Federal), constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na 

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 

1993; e 

11.6.1.3. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última 

nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração. 

11.7. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

11.8. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta online ao SICAF e, se necessário, aos sítios 

oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser 

impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

11.8.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o 

fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das 

providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual. 

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

termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.  

11.9.1. Quanto ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 

disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação aplicável. 

11.9.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições 

abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada 

pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, 

de 11 de janeiro de 2012. 

11.10. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta 

corrente, no Banco de Brasília S/A - BRB. 

11.11. Será considerado como data de pagamento, o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 
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12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA: 

Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados: 

12.1. Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsável (is) técnico (s), da região 

a que estiverem vinculados. 

12.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou 

inscritos no CREA ou no CAU do Distrito Federal, deverão ser providenciados, se exigido 

pelo conselho, os respectivos vistos deste órgão regional, caso necessário, por ocasião 

da assinatura do contrato. 

12.1.2. O(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa deverão possuir vínculo com a proponente no 

momento da contratação; 

 

12.2. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, para cada especialidade constante 

nos Anexos II e III, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou 

CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável (is) técnico (s) 

e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, ou Anotação de Responsabilidade Técnica - 

ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, que demonstre a aptidão para desempenho de 

atividade pertinente para cada tipo de serviço executado compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação.  

12.2.1. Os responsáveis técnicos acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente do 

licitante, na data prevista para assinatura do contrato, entendendo-se como tal, para 

fins deste Projeto Básico, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de 

contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); e o prestador de 

serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 

compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame. 

12.2.2. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei Federal n° 8.666, de 1993, por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja 

aprovada pela CODHAB. 

12.2.3. É vedada a indicação de um mesmo engenheiro como responsável técnico por mais de 

uma empresa proponente, fato este que inabilitará todas as empresas envolvidas. 

 

12.3 Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL,  mediante apresentação de um ou 

mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, relativos 

à execução de obras de infraestrutura compatíveis com o objeto da licitação - execução das obras de 
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implantação de sistemas de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, aceitando-se o 

somatório de atestados desde que os serviços tenham sido prestados em concomitância de períodos. 

 

12.3.1 Os atestados deverão estar devidamente registrados no CREA ou no CAU da região 

pertinente, nos termos da legislação aplicável, dando-se tal comprovação mediante a 

apresentação da correspondente CAT com registro de atestado – atividade concluída 

ou em andamento, ou documento equivalente, que indique o licitante como empresa 

contratada. 

 

 

13 PROPOSTA DE PREÇO 

13.1 A empresa interessada em participar do certame licitatório deverá apresentar a documentação 

sobre as seguintes condições: 

13.1.1 Ser apresentada em 01 (uma) via, contendo todas as informações exigidas no modelo do 

Anexo I deste Projeto Básico, constando o preço proposto, expresso em Reais (R$) e o 

valor global da proposta, em algarismos arábicos e por extenso, devidamente assinada 

por quem tenha poderes de representação, sem ressalvas, emendas, rasuras ou 

entrelinhas; 

13.1.2 Indicar a razão social, número de inscrição no CNPJ, nome e identificação de seu 

representante legal e a data de sua apresentação conforme Anexo VII;  

13.1.3 Ser apresentada planilha orçamentária detalhada constando os custos unitários sintéticos 

e a discriminação de sua composição em mão-de-obra, material e equipamento, que 

justifiquem o valor global proposto, discriminando o BDI - Benefícios e Despesas 

Indiretas - e computar todos os custos necessários a todos os impostos, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, despesas cartorárias, taxas, fretes, 

seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos 

que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais serviços. 

13.1.4 Ser apresentado cronograma físico-financeiro de execução das obras. 

13.1.5 Indicar o prazo para a execução das obras, que não poderá ser superior ao prazo 

constante do item 8 deste Projeto Básico. 

13.1.6 Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 90 (noventa) dias, a 

contar da data de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, 

quando então prevalecerá este prazo. 

 

13.2 Os Orçamentos deverão atender aos seguintes requisitos:  

13.2.1 Os valores monetários deverão ser expressos em Reais (R$), com apenas duas casas 

decimais, desprezando as demais;  
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13.2.2 O BDI deverá estar expresso em percentual (%) e em Reais (R$). 

 

13.3 O participante deverá elaborar o seu Orçamento Detalhado, com base neste Projeto Básico e seus 

anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento dos serviços, dos quantitativos, e dos 

demais custos que forem necessários para a execução dos serviços. 

13.4 As despesas com a administração local, mobilização e desmobilização da obra, instalação do 

canteiro de obras, elaboração de projetos, sondagens e ensaios tecnológicos e assessoria técnica, não 

deverão ser incluídas no BDI como despesas indiretas, devendo ser computadas no custo direto da obra, 

conforme subitem 9.1.2.5 do Acórdão nº 1.427/2007 TCU - Plenário.  

13.5 O cronograma físico-financeiro deverá representar o desenvolvimento previsto para a execução 

das obras em relação ao tempo, observando o prazo de execução proposto pelo participante, itens, etapas, 

fases, seus respectivos preços e os pagamentos. 

13.6 Os cronogramas físico-financeiros deverão ser obrigatoriamente, compatíveis com os prazos de 

execução propostos pelo participante e com os orçamentos apresentados. 

13.7 O percentual atribuído para cada etapa dos diversos itens deverá ser coerente com a 

complexidade e a interdependência dos serviços, refletindo a proporcionalidade e sequência das etapas 

em relação ao total do item.  

13.8 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da proponente, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração, sob as alegações de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

13.9 O preço da proposta de preço global não pode ser superior ao do item 7 deste Projeto Básico. 

13.10 A contratada não poderá apresentar preço unitário e global superiores àqueles constantes da 

Planilha Orçamentária elaborada pelo órgão. 

13.11 A contratada não poderá apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 

13.12 A contratada não poderá apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 

aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que 

os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 

compatíveis com a execução do objeto do contrato;  

13.12.1 Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja 

inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

13.12.2 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 

valor orçado pela Administração, ou Valor orçado pela Administração. 

13.12.3 Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar 

a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 

48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 
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14 ORDEM DE SERVIÇO E LOGÍSTICA DE ATUAÇÃO EM OBRA 

14.1 A empresa contratada poderá iniciar os trabalhos, somente após o recebimento da Ordem de 

Serviço – OS. 

14.2 A Ordem de Serviço somente poderá ser emitida após apresentação de toda documentação 

necessária para o início dos trabalhos, tais como: 

14.2.1 Apresentação do cronograma físico-financeiro pela CONTRATADA para análise e 

aprovação da fiscalização. 

14.2.2 Alvarás e licenças que se fizerem necessárias para dar início às obras, sendo os custos 

para obtenção das documentações de exclusividade da CONTRATADA; 

14.3 A empresa contratada deverá apresentar em até 05 (cinco) dias corridos a contar da emissão da 

Ordem de Serviço, os engenheiros responsáveis técnicos que coordenarão, supervisionarão e orientarão 

diariamente todos os trabalhos a serem executados ao longo do Contrato, bem como seus substitutos 

eventuais. 

14.4 A execução da obra contratada será planejada e controlada através do cronograma físico-

financeiro que demonstre as etapas de caminho crítico, a ser elaborado pela CONTRATADA e submetido à 

FISCALIZAÇÃO da CODHAB em no máximo 05 (cinco) dias úteis após a liberação da Ordem de Serviço, 

para aprovação. 

14.5 Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente observados pela Contratada, antes e 

durante a execução da obra, devendo a mesma relatar à fiscalização qualquer eventual incoerência, falha 

ou omissão, porventura constatada quando da sua interpretação. 

14.6 Nenhum trabalho adicional ou modificação poderá ser efetivado pela Contratada sem a prévia e 

expressa autorização formal da fiscalização, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas 

no contrato. 

14.7 Todas as eventuais modificações no projeto durante a execução das etapas dos serviços serão 

documentadas pela Contratada, que registrará as revisões e complementações dos elementos integrantes 

do projeto, incluindo-as em seus laudos. 

14.8 A Contratada ficará obrigada a cumprir integralmente o objeto deste Projeto Básico, respeitando-

se as quantidades e valores unitários constantes nos projetos, especificações técnicas e planilhas 

orçamentárias fornecidas. 

14.9 Não serão admitidas modificações em projeto ou obra sem a prévia formalização de consulta ao 

Engenheiro ou Arquiteto Fiscal, e emissão do correspondente Termo Aditivo ao Contrato, suprimindo e/ou 

acrescendo serviços/itens, e da Nota de Empenho, quando for o caso; 

14.10 Caberá à Contratada cumprir todas as normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho. 
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14.11 A Contratada fornecerá a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual 

exigidos pela NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais 

de segurança, protetores faciais, avental de couro para solda, luvas e mangas de proteção, luvas e botas 

de borracha ou com biqueira de aço, cintos de segurança, e demais equipamentos em conformidade com 

a natureza dos trabalhos em execução. 

14.12 A Contratada deverá sinalizar com placas de advertência, cones, faixas de alerta e interdição, os 

locais em que a execução dos serviços estiver próxima de locais de circulação de pessoas ou veículos. 

14.13 Caberá à Contratada comunicar à fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade 

competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a 

execução da obra, inclusive princípios de incêndio. 

 

15 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E ACEITE DOS SERVIÇOS 

15.1 Para as etapas intermediárias, a aceitação dos serviços estará condicionada à apresentação e 

aceitação da planilha de medição dos serviços e à perfeita execução dos serviços segundo os projetos e 

especificações fornecidos de acordo com as etapas do cronograma físico-financeiro, vistoriadas e 

aprovadas pelo executor do contrato. 

15.2 Para o Aceite da obra concluída, a aceitação dos serviços deverá seguir as seguintes premissas: 

15.3 ACEITE 

 

15.3.1 Concluída a obra, a CONTRATADA deverá solicitar, por escrito e dentro de 05 (cinco) dias 

úteis, seu Aceite Provisório; 

15.3.2 O Aceite será efetuado pela FISCALIZAÇÃO do Contrato designada pelo Diretor-Presidente 

da CODHAB; 

15.3.3 As pendências relatadas pela FISCALIZAÇÃO deverão ser sanadas pela CONTRATADA em 

30 dias corridos, ficando a liberação da fatura condicionada ao cumprimento de tais 

pendências. 

15.3.4 O termo de Aceite definitivo será emitido em até 90 (noventa) dias corridos da emissão do 

termo de Aceite Provisório, desde que atendidos todos os apontamentos registrados 

pelos fiscais, dirimidas todas as dúvidas e equacionadas todas as pendências 

verificadas nas etapas de execução, observado o disposto no Art.69 da Lei nº. 8666/93 

e republicado no DOU de 06/07/94. 

15.3.5 A CONTRATADA, para as demais pendências, terá um prazo máximo de 07 (sete) dias 

corridos, para realizar a manutenção e resolver a pendência, após a solicitação da 

comissão executora do contrato designada, que em caso excepcional poderá estender 

esse prazo; 
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15.3.6 Com a emissão do Termo de Aceite Definitivo, fica estabelecido, a partir da data de sua 

emissão, o compromisso da CONTRATADA com o cumprimento do prazo irredutível de 

05 (cinco) anos, mencionados no artigo 618, caput e parágrafo único – do Código Civil 

Brasileiro de 2002. 

“Art. 618. - Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 

consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo 

irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 

materiais, como do solo.  

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não 

propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias ao aparecimento do vício 

ou defeito.” 

15.3.7 Após o Aceite Provisório da obra, a CONTRATADA responderá pelas garantias integrais e 

quando necessário dará manutenção, sem qualquer ônus e sem prejuízo do que prevê a 

legislação específica: 

15.4 LIMPEZA 

15.4.1 A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo as 

instalações, equipamentos e aparelhos apresentarem perfeito funcionamento. 

15.4.2 Todas as instalações deverão estar definitivamente ligadas; 

15.4.3 Todo o entulho deverá ser removido do terreno pela CONTRATADA; 

15.4.4 A obra será entregue com o terreno externo perfeitamente regularizado e retiradas 

inclusive, as construções relativas ao canteiro, consideradas de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

16 SUBCONTRATAÇÃO 

16.1 A CONTRATADA poderá subcontratar em parte, as obras/serviços, as expensas, sem prejuízo das 

responsabilidades contratuais constantes deste instrumento, advindas da Leiº 8.666/93, e demais 

normas atinentes à matéria. 

16.2 No caso de subcontratação de parcela da obra, as empresas subcontratadas também devem 

comprovar, para a CODHAB, que estão em situação regular fiscal e previdenciária e que entre seus 

diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de 

cargos comissionados na ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

16.3 Será obrigatória que a contratada para utilizar o mecanismo de subcontratação solicite 

previamente autorização à CODHAB, para o quantitativo e para as partes do objeto que se pretenda 

subcontratar. 

16.4 A contratada original deve exigir da subcontratada comprovação de capacidade técnica dos 

serviços a serem subcontratados, e apresentar à CODHAB para devida análise e autorização. 
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16.5 Ao utilizar a subcontratação de serviços, a contratada não será insenta de suas responsabilidades 

contratuais e legais. 

 

 

 

 

17 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1 Praticar todos os atos indispensáveis à execução das obras/serviços, objeto deste Contrato, 

segundo suas próprias normas e procedimentos, obedecendo em tudo à legislação e normas aplicáveis ao 

caso; 

17.2 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, nos termos do 

parágrafo, primeiro, artigo 65, da Lei nº 8.666/93. 

17.3 Manter, durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação quando da inexigibilidade da licitação. 

17.4 Nomear preposto para, durante o período de vigência do contrato, representa-lo na execução do 

contrato. 

17.4.1 Entende-se por preposto o profissional Responsável Técnico pela obra registrado no CREA 

e com vínculo comprovado com a contratada. 

17.5 Somente executar as obras objeto deste Contrato, devendo seguir exclusivamente os projetos e 

especificações fornecidos, além de garantir a perfeita execução das obras, devendo qualquer alteração só 

ter validade por meio de documento formal encaminhado pelo executor do contrato à empresa contratada, 

acompanhado da devida justificativa quanto à sua alteração devendo o executor do contrato mensurar 

possíveis aditivos ou glosas de material e mão-de-obra, e solicitar um novo cronograma físico-financeiro; 

17.6 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho; 

17.7 Executar seus projetos em conformidade com o urbanismo do local, ficando a CODHAB/DF isenta 

de custo de remanejamento de qualquer rede executada em desacordo com o aqui estabelecido. 

17.8 Elaborar o cronograma físico-financeiro detalhado e apresentar à fiscalização em até 10 (dez) dias 

corridos após assinatura do contrato, o qual será submetido a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

17.9 Iniciar a obra somente após emissão da Ordem de Serviço pela FISCALIZAÇÃO. 

17.10 Participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início dos serviços, 

de reunião de alinhamento de expectativas contratuais com a FISCALIZAÇÃO do contrato. 

17.11 Garantir o pleno funcionamento e bom estado de conservação da obra e das peças. 

17.12 Providenciar e manter a qualificação técnica adequada dos profissionais envolvidos no 

fornecimento dos serviços contratados. 
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17.13 Corrigir, alterar e/ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços não aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO, conforme prazos definidos por esta. 

17.14 Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer 

esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados 

pelo CONTRATANTE. 

17.15 Cumprir o cronograma físico-financeiro da obra, devendo qualquer desvio em relação ao 

cumprimento das etapas previstas, ser obrigatoriamente justificado previamente à Comissão executora do 

contrato que deverá analisar a justificativa do atraso e aplicar a penalidade cabível, no caso de justificativa 

inconsistente, ou aceitar a justificativa, atestar o pagamento somente dos serviços efetivamente 

executados, mensurar possíveis aditivos ou glosas de material e mão-de-obra, e solicitar um novo 

cronograma físico-financeiro. 

17.16 Dar condições para que a fiscalização da obra por meio do Executor do contrato possa vistoriar, 

acompanhar e fiscalizar a obra, devendo qualquer exigência, modificações ou solicitação de reparos 

exigidos pelo executor do contrato ser formalmente encaminhado à contratada que deverá cumprir 

fielmente. 

17.17 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou 

imperfeições apontadas, poderá a Contratante efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por 

meios próprios ou de terceiros, transformando os custos decorrentes, independentemente do seu 

montante, em dívida líquida e certa da Contratada. 

17.18 Em nenhuma hipótese a contratada poderá impedir o acesso da fiscalização às obras objeto deste 

Contrato. 

17.19 Comunicar formalmente à FISCALIZAÇÃO do contrato, se for o caso, modificações a serem 

executadas na obra em função de falhas ou inconsistências detectadas de projetos, apresentar uma 

solução preliminar, cabendo à FISCALIZAÇÃO do contrato analisar, avaliar e aceitar ou recusar a proposta, 

bem como solicitar a correção e elaboração do projeto as built (como construído). 

17.20 Após a assinatura do Contrato ficará pressuposta a concordância tácita de todas as condições e 

conhecimento sobre a região de execução das obras e de conhecimento pleno dos projetos e 

especificações, não cabendo qualquer alegação posterior sobre desconhecimento entre os mesmos. 

17.21 A CONTRATADA deverá proceder às suas expensas à retirada de licenças, alvarás, e outros 

documentos.  

17.22 Providenciar, durante toda a execução da obra, adequada proteção dos pedestres, vizinhos e das 

instalações existentes, de modo a garantir a estanqueidade dos trabalhos contra eventuais riscos, 

transtornos e possíveis danos materiais e/ou pessoais, causados pela execução dos trabalhos, ficando 

exclusivamente sob responsabilidade da CONTRATADA os custos e/ou despesas provenientes dos 

possíveis danos causados. 

17.23 Caberá à empresa CONTRATADA o fornecimento, por todo o período em que se fizer necessário, 

da totalidade do ferramental, mão-de-obra, máquinas e aparelhos, inclusive sua manutenção, substituição, 
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reparo e seguro, visando o andamento satisfatório da obra e/ou serviço e a sua conclusão no prazo fixado 

em Contrato. 

17.24 Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 

17.25 Responsabilizar-se por qualquer ônus decorrente de desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou 

esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto; 

17.26 A CONTRATADA responsabilizar-se-á por: 

17.26.1 Não observância das técnicas estatuídas no Decreto Federal nº 92.100 de 10/12/85, 

MARE; 

17.26.2 Falta de execução global dos serviços executados; 

17.26.3 Falta de segurança e perfeição das obras e serviços realizados e sua consequente 

demolição e reconstrução solicitadas pela FISCALIZAÇÃO e pelo Autor do projeto; 

17.26.4 Danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente ao Distrito Federal ou a terceiros; 

17.26.5 Infrações e/ou multas decorrentes da inobservância de quaisquer regulamentos ou 

legislação específica vigentes no Distrito Federal, no que se refere aos serviços contratados. 

17.26.6 Pela recuperação completa dos objetos em caso de intervenção/alteração durante a obra. 

17.26.7 SEGUROS E ACIDENTES 

17.26.7.1 Correrá por conta exclusiva da Contratada, a responsabilidade de quaisquer 

acidentes durante a execução das obras/serviços contratados, bem como as 

indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com 

as obras/serviços, ainda que ocorridos fora do canteiro de obras. 

17.26.7.2 A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as exigências das Normas 

Regulamentares (NR) aprovada pela Portaria nº 3.214 de 08/06/1978, e em 

especial a NR-18 que trata das condições e meio ambiente de trabalho na indústria 

da construção. 

17.26.7.3 A CONTRATADA deverá atender à Lei Federal n.º 6514 de 22.12.77 - CLT, relativa à 

segurança e medicina do trabalho: 

“Art. 162 - As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do 

Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina 

do trabalho. (SESMET) 

Art. 163 - Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA), de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos 

estabelecimentos ou locais de obras nelas especificadas.” 

 

17.26.7.4 Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho 

“NR-4 - O dimensionamento do SESMET vincula-se à gradação do risco da atividade principal 

e ao número total de empregados do estabelecimento constantes dos Quadros I e II desta 

norma. (aplicado somente para empresas que possuam acima de 50 empregados). 
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NR-5 - A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de 

acordo com as proporções mínimas estabelecidas no Quadro I desta norma. (Aplicado 

somente às empresas que para execução do contrato, possuam acima de 50 empregados).” 

17.27 Para o caso de interesse da contratada em subcontratar, deverá a contratada solicitar autorização 

da CODHAB para a especialidade pelo qual se pretende subcontratar conforme Cláusula Décima Terceira 

deste Contrato. 

17.28 A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento, incompreensão dúvidas ou esquecimento 

de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus decorrente 

desses fatos. 

17.29 Disponibilizar os meios necessários para que a CODHAB/DF possa proceder a análise dos 

orçamentos e projetos apresentados, fornecendo inclusive, se necessário, o projeto completo de 

distribuição de energia elétrica do setor. 

17.30 Registrar e manter atualizado o sistema de Obras Públicas – SISOBRAS, instituído pela Resolução 

nº191/200B do Tribunal de Contas do Distrito Federal; 

17.31 Providenciar, quando for o caso, Atestado Técnico certificando a qualidade das emendas de 

asfalto executadas em decorrência da recomposição de trechos demolidos e/ou danificados e a 

adaptação dos passeios, conforme determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal; 

 

18 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

18.1 Alocar recursos financeiros para a execução das obras mencionadas neste CONTRATO; 

18.2 Criar e manter condições para que o objeto e valor deste contrato sejam integralmente 

executados; 

18.3 Nomear executor ou Comissão executora do Contrato a ser celebrado com a empresa de no 

mínimo 01 (um) titular e 01 (um) suplente. 

18.4 Expedir a Ordem de Serviço à CONTRATADA autorizando o início das obras e indicando os 

recursos necessários à execução das mesmas, de acordo com o cronograma. 

18.5 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas da CODHAB quanto 

ao uso de suas instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados do CONTRATADO. 

18.6 Permitir acesso dos empregados do CONTRATADO às suas dependências, sempre que necessário 

à execução dos serviços, nos horários previamente acordados; 

18.7 Solicitar reparo, correção, remoção, substituição, alteração e/ou refazimento dos serviços não 

aprovados pela FISCALIZAÇÃO; 

18.8 Notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

18.9 Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as 

formalidades e exigências do contrato; 



 
EDITAL DE LICITAÇÃO – NOVA DATA                                                 CONCORRÊNCIA N

o
 003/2016 – CODHAB/DF 

 

SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14, Setor Comercial Sul,– 6º andar – CEP 70.360-918 – Brasília/DF CPL – TEL: (61) 3214-1830  
www.codhab.df.gov.br 

 

  

Folha: 693 
Processo: 392.000.121/2016 
Mat.: 688-2   Rub.: 

 

18.10 Repassar os recursos à CONTRATADA, mediante a apresentação de fatura de repasse de recursos, 

acompanhada do Atestado de Execução da obra, Nota Fiscal e Planilha de Medição. 

18.11 Comunicar oficialmente ao CONTRATADO quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 

contrato; 

18.12 Fiscalizar o fiel cumprimento do presente Contrato e aprovar a prestação de contas. 

18.13 Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 

18.14 Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidade e quaisquer 

débitos de sua responsabilidade. 

18.15 Por meio da FISCALIZAÇÃO do contrato, desempenhar as atividades relacionadas no item 17 do 

Projeto Básico. 

18.16 Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações necessárias 

à execução dos serviços contratados 

 

19 FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DA QUALIDADE 

19.1 A CODHAB deverá designar formalmente o(s) profissional(is) responsável (is) técnico (s) que 

deverá (ão) responder pelas atribuições inerentes ao (s) fiscal (is) do contrato, titulares e suplentes, ao 

exercício da atividade 12 (fiscalização de obra e serviço) estabelecida pela Resolução CONFEA nº 218, de 

29 de junho de 1973, em conformidade com o artigo 67 da Lei nº 8.666/93. A estes caberá a 

responsabilidade de acompanhar a execução do Contrato, aferir as medições das diversas etapas de 

execução, em conformidade com o cronograma físico-financeiro, e emitir o termo de recebimento 

provisório e definitivo de conclusão da obra. 

19.2 A CONTRATADA, caso necessário, deverá arcar com os custos oriundos ao recolhimento no CREA-

DF das taxas relativas aos registros de Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos responsáveis 

técnicos pela obra. 

19.3 Eventuais dúvidas durante o período de vigência contratual deverão ser dirimidas pela fiscalização 

formalmente designada pela CODHAB. 

19.4 Todos os ensaios e medições consequentes à análise técnica deverão ser devidamente 

registrados em formulários específicos a serem encaminhados à fiscalização, do qual conste a data e 

horário de realização (leitura), o nome do técnico executante, a assinatura da pessoa responsável e os 

parâmetros e normas técnicas de referência. 
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19.5 A Contratante realizará inspeções periódicas nas obras, a fim de verificar o cumprimento das 

medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção 

individual e dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, 

bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no 

trabalho. 

19.6 A presença da fiscalização durante a execução da obra, quaisquer que sejam os atos praticados 

no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a 

Contratada, que responderá única e exclusivamente pela execução do serviço, inclusive pelos trabalhos 

executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor. 

19.7 Durante a execução do contrato, o fiscal do contrato poderá solicitar à Contratada 01 (uma) via (ou 

cópia) das notas fiscais de simples remessa dos materiais e equipamentos por ela adquiridos e que se 

constituam em parte do fornecimento. 

19.8 A supervisão realizada no ato da entrega da obra pela Contratada não se constituirá em aceite ou 

recebimento a ser atestado pelo fiscal da CODHAB, muito embora, este goze da prerrogativa de rejeitar 

parcialmente ou totalmente a obra, caso fique constatado que não corresponde às especificações 

técnicas discriminadas em Contrato. 

19.9 Independentemente das ações de acompanhamento e controle da execução da obra, as medições 

serão realizadas em conformidade com o cronograma físico-financeiro, com foco no escopo das parcelas 

da obra efetivamente executadas, visando à plena e perfeita conclusão do objeto contratual. 

19.10 À FISCALIZAÇÃO fica assegurado o direito de: 

19.10.1 Solicitar Diário de Obras, devidamente preenchido na obra; 

19.10.2 Solicitar a retirada imediata da obra, do engenheiro, mestre ou qualquer operário que não 

corresponda técnica ou disciplinarmente às exigências. (a efetivação desta medida não implicará em 

modificação do prazo ou condições do Contrato); 

19.10.3 Exigir o cumprimento de todos os itens das especificações; 

19.10.4 Ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a 

CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 

48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO correspondente, qualquer 
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reclamação sobre defeito essencial em serviço executado, ou em material posto na obra. 

 

19.11 Todas as Ordens de Serviço ou quaisquer comunicações da FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA, ou 

vice-versa, serão registradas no Diário de Obras, podendo ainda ser transmitidas por escrito, em folha de 

papel ofício devidamente numerada e em duas vias, uma das quais ficará em poder da firma 

CONTRATADA e a outra com a CONTRATANTE. 

19.12 Para qualquer obra/serviço mal executado, a FISCALIZAÇÃO da CODHAB reservar-se-á o direito 

mandar modificar, mandar refazer, substituir da forma e com os materiais que melhor lhe convier, sem que 

tal fato acarrete solicitação de ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensão do 

prazo para conclusão da obra. 

19.13 No Diário de Obras deverão constar as anotações: 

19.13.1 Pela CONTRATADA: 

a) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

b) As consultas à FISCALIZAÇÃO; 

c) As datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma físico-financeiro 

aprovado; 

d) Os acidentes ocorridos na execução da obra ou serviço; 

e) As respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 

f) A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução da obra e/ou serviço; 

g) Medições das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados; 

h) Interrupções no fornecimento de energia elétrica e/ou água; 

i) Efetivo diário de operários presentes; 

j) Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro. 

 

19.13.2 Pela FISCALIZAÇÃO: 

a) Preenchimento dos cabeçalhos; 

b) Atestado da veracidade dos registros previstos no item "a" anterior; 

c) Juízo formado sobre o andamento da obra/serviço, tendo em vista os projetos, especificações, 

prazos e cronogramas; 

d) Observações relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA no Diário de Obras; 

e) Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência 

simultânea para a Direção da CONTRATANTE; 
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f) Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho 

da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; 

 

 

g) Determinação de providências para cumprimento dos termos do Contrato, dos projetos e 

especificações; 

h) Aprovação das medições para faturamento; 

i) Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho da FISCALIZAÇÃO. 

 

19.14 Todos os materiais a empregar na obra serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e 

satisfarão rigorosamente às condições estipuladas pelas normas da ABNT, das concessionárias/órgãos 

locais, e por estas especificações. 

19.15 Cada lote ou partida de material deverá, além de outras averiguações, ser submetido à apreciação 

e aprovação da FISCALIZAÇÃO da CODHAB, quer através do próprio material, quer através de catálogos 

técnicos. 

19.16 As amostras dos materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de convenientemente 

autenticadas por esta e pelo construtor, deverão ser cuidadosamente conservadas no canteiro de obras 

até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita 

correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados. 

20 DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

 

20.1.1 Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a CONTRATADA se 

obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e 

administrativa necessária ao andamento conveniente aos trabalhos.  

20.1.2 A CONTRATADA deverá manter a disposição das obras e serviços, engenheiros e técnicos, 

legalmente habilitados, além de auxiliares de comprovada competência. 

20.1.3 Caberá à CONTRATADA providenciar pessoal especializado para obtenção do acabamento 

desejado, bem como perfeita vigilância nos locais de execução das obras/serviços até 

sua entrega provisória. 

20.1.4 Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, reparar quaisquer elementos que 

porventura sejam danificados em decorrência das obras aqui especificadas. 
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20.1.5 A execução da obra e/ou serviço obedecerá às normas e métodos previstos na ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, considerando-se as indicações contidas 

nos projetos, nos detalhes e nas especificações. 

 

 

 

20.2 DIVERGÊNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES. 

 

20.2.1 Não caberá à CONTRATADA alegação de desconhecimento ou omissões em projeto e 

orçamento. 

20.2.2 À CONTRATADA, fica vetado o atendimento a qualquer solicitação de modificação, 

durante a execução das obras, proveniente de pessoas não autorizadas. 

 

20.3 RECURSOS E ARBITRAGENS 

 

20.3.1 Para qualquer decisão da FISCALIZAÇÃO sobre assuntos não previstos no Projeto Básico 

ou no Contrato, nos projetos, orçamento e detalhes inerentes a cada obra e/ou serviço 

ou no contrato de que faz parte, a CONTRATADA poderá interpor recurso administrativo 

junto à Diretoria Executiva da CODHAB para obter decisões superiores, caso se sinta 

prejudicada. 

20.3.2 Caso a CONTRATADA não atenda as solicitações e ou não resolva as pendências, poderá 

ser penalizada conforme estabelecido em Contrato. 

20.3.3 À CONTRATADA, fica vetado o atendimento a qualquer solicitação de modificação, 

durante a execução das obras, proveniente de pessoas não componentes da 

FISCALIZAÇÃO do Contrato. 

 

21 GARANTIA 

21.1 A empresa contratada prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global da 

proposta, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, em uma das seguintes modalidades: 

I - caução em dinheiro ou títulos públicos, com registro na SELIC;  

II - seguro-garantia;  

III - fiança bancária; ou 

IV – dinheiro mediante guia a ser fornecida pela Gerência Financeira da CODHAB. 

21.2 A licitante contratada tem o prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir da data da assinatura do 

contrato firmado, para efetivar a prestação da garantia e apresentar o comprovante respectivo. 
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21.3 A garantia ora prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o recebimento 

definitivo do objeto do contrato. Quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, na forma da lei, se 

for o caso. 

 

 

 

 

21.4 Para corrigir eventuais imperfeições verificadas na execução do contrato ou no caso de sua 

rescisão por culpa exclusiva da empresa, a CODHAB/DF poderá utilizar-se da garantia, revertendo-a efetiva 

e definitivamente a seu favor, na sua totalidade ou pelo saldo que apresentar, sem prejuízo das perdas e 

danos apurados. 

21.5 A contratada se compromete a repor ou a completar a garantia na hipótese de utilização parcial ou 

total, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da data em que for notificada pela CODHAB/DF, mediante 

correspondência entregue com contra recibo. 

21.6 Em se tratando de fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo fiador 

aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro. 

21.7 Em se tratando de caução em títulos da dívida pública, estes devem ser emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda, de acordo com o estabelecido pela Lei n.º 11.079, de 30 de dezembro de 2004. 

21.8 Os depósitos para garantia serão obrigatoriamente efetuados no BRB Banco de Brasília, à ordem 

do Diretor-Presidente da CODHAB/DF, conforme estabelecido no Decreto n.º 93.872/ 1986. 

21.9 A garantia prestada pela empresa selecionada será liberada ou restituída após a plena execução 

do contrato firmado entre a empresa e o agente financeiro. Quando a garantia for realizada em dinheiro, a 

mesma deverá ser atualizada monetariamente, de acordo com a legislação em vigor.  

 

22 PENALIDADES 

22.1 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pelo descumprimento de quaisquer 

cláusulas ou condições do presente contrato, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto 

no. 26.851/2006, pelo Decreto nº 27.993/06, pelo Decreto nº 27.069/06 e demais alterações posteriores, 

no caso de atraso injustificado na execução, bem como a inexecução parcial ou total do Contrato, sujeitará 

a CONTRATADA à multa prevista nesta cláusula, descontada a garantia oferecida ou judicialmente, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e penal, assegurada a prévia e ampla defesa. 

 

23 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1 São anexos do presente Projeto Básico: 
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23.1.1 ANEXO I - Planilhas Orçamentárias 

23.1.2 ANEXO II – Projetos 

23.1.3 ANEXO III – Descritivo Técnico 

23.1.4 ANEXO IV - Minuta de Contrato 

 

23.2 A autoridade competente poderá revogar o Edital de Licitação por razões de interesse público 

decorrente 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 parecer 

escrito e devidamente fundamentado. 

23.3 É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto ou reservado que 

possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as empresas participantes. 

23.4 Se houver indícios de conluio entre as empresas 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 (MPDFT), para as providências devidas. 

23.5 É proibido a qualquer empresa 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. 

23.6 Nenhuma indenização será devida às empresas participantes pela elaboração de proposta ou 

apresentação de documentos relativos à licitação. 

 

Brasília,        de Dezembro de 2016. 

 

 

 

 

Nota: Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de 

Combate à Corrupção, no telefone: 0800-6449060. (Redação extraída do Decreto nº 

34.031 de 12 de dezembro de 2012). 

 

 


