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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020 

 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

TIPO: MENOR PREÇO. 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

INTERESSADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO 

FEDERAL 

UASG: 925992. 

PROCESSO Nº: 00392-00003556/2020-99 

 

Programa de Trabalho: 16.122.6001.8517.9625 

Unidade Orçamentária: 28209 

Natureza da Despesa: 33.90.39 

Fonte de Recursos: 100 

 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 100.435,28 (cem mil quatrocentos e trinta e cinco 

reais e vinte e oito centavos). 
 

OBJETO: O objeto deste Edital é a Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 

chaveiro com fornecimento de material e mão de obra, conforme especificações e quantidades constantes no 

Termo de Referência, para atender a demanda da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 

Federal, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital. 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 09h59min do dia 10/06/2020 (horário de Brasília). 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 10h00min do dia 10/06/2020 (horário de Brasília). 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h00min do dia 10/06/2020 (horário de 

Brasília). 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo nesta Minuta de Edital, no aviso e 

durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, 

serão registradas no sistema eletrônico. 

 

EDITAL: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço sítio 

www.comprasnet.gov.br. 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

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

atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, modo ABERTO conforme 

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

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

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

consonância a Lei nº 13.303/16, o qual entrou em vigor pela Resolução SEI-GDF n.º 228/2018, de 28 

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

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

nº 5.450/2005, 10.024/19, lei nº 4.611/2011, Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 5.061/2013, 

Decretos Distritais: 26.851/2006, 40.205/19 Instrução, bem como as demais normas pertinentes 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.codhab.df.gov.br/
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aplicáveis ao objeto, observadas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus 

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

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

comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, dos 

recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

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

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

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

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

para o aplicativo “Licitações”, constante da página eletrônica www.comprasgovernamentais.gov.br 

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

coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, 

apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a 

conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; dirigir a 

etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, 

encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indica o vencedor do certame; 

adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto deste Edital é a Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de chaveiro 

com fornecimento de material e mão de obra, conforme especificações e quantidades constantes no Termo 

de Referência, para atender a demanda da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 

Federal, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital. 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 

2.1. Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas do ramo de atividade do objeto desta 

licitação que comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital: 

2.1.1. Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 

nos termos do § 1º, art. 1º do Decreto 3.722, de 09 de janeiro de 2001, publicado no D.O.U. de 10 

de janeiro de 2001 e art. 4° do Decreto Distrital n° 23.546/03; ou  

2.1.2. Que não estejam cadastradas no SICAF ou que estiverem com seus cadastramentos 

vencidos, também poderão participar da licitação, desde que atendidas as exigências do item 8.6.1, 

deste edital. 

2.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 

proponentes às condições deste Edital. 

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

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

licitação, desde que demonstrem, na fase de habilitação, ter viabilidade econômica que viabilize a 

superação da situação de crise econômico-financeira por que passam. 

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

decorrente: 

2.3.1. Empresas que estejam temporariamente suspensas de participar de licitação ou de contratar 

com a Administração, em qualquer órgão ou entidade, seja federal, estadual, distrital ou municipal, 

da Administração Pública direta ou indireta. (Parecer nº 202/2011 – PROCAD/PGDF) 

2.3.2. Pessoas físicas não empresárias. 

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

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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2.3.4. O autor do Termo de Referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.  

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

referência, ou do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 

responsável técnico ou subcontratado. 

2.3.6.  É vedada a pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de 

direção seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou 

entidade da administração pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão 

ou função de confiança por meio de: (Decreto nº 32.751/11, art. 8º) 

I - contrato de serviço terceirizado;  

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

III - convênios e os instrumentos equivalentes. 

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

linha reta ou colateral, por consanguíneo ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive, 

estendendo-se, ainda, a vedação às relações homoafetivas (Decreto n°32.751/11, 

art. 3°, § 3°). 

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

março de 2013. 

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

aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem de 

recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não 

agem representando interesse econômico em comum, não poderão participar do certame 

para o (s) mesmo (s) Lote (s). 

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

administradas por estrangeiros, nos termos do art. 11 da Lei no 7.102/1983. “A propriedade e 

a administração das empresas especializadas que vierem a se constituir são vedadas a 

estrangeiros” (PARECER no 488/2015-PRCON/DF). 

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

CODHAB/DF-RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16, estão impedidos de 

participar: 

2.4.1. Suspensa pela CODHAB ou sociedade de economia mista; 

2.4.1.1. Empresa que tenha sido declarada inidônea pela União, por Estado e pelo Distrito 

Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de 

economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção conforme art. 153 RILC/CODHAB 

em consonância a Lei 13.303/16; 

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

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

2.4.3.1. Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 

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

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

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

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

mesma natureza, de empresa declarada inidônea. 

2.5. Aplica-se a vedação: 

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

participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante; 

2.5.2. A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 
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a) dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista; 

b) empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam 

a atuação na área responsável pela licitação ou contratação; 

c) autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja 

vinculada. 

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

rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista 

promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses. 

 

3. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

3.1. As empresas que desejarem participar do Pregão deverão enviar a proposta eletronicamente, 

até o dia e horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo deste Edital, ou no 

primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nessa data, devendo todos 

os campos do formulário disponibilizado ser preenchidos, observando as orientações contidas 

no mencionado endereço. 

3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em 

condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, em consonância com a Lei Distrital nº 4.611, de 2011, devendo para isso fazer o seu 

devido enquadramento como ME ou EPP em campo próprio no sistema, QUANDO DO 

CADASTRO DE SUA PROPOSTA, DECLARANDO assim, para fins legais, sob as penas da 

lei, que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 

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

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

quanto ao atendimento do disposto no art. 2º da Lei Distrital nº 4.611, de 2011, que estão aptas 

a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos seus artigos 42 a 49 e que não se 

enquadram nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

4.1. O credenciamento é a condição obrigatória para formulação de lances e praticar todos os atos 

neste Pregão, que se dará pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, obtida no site 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

4.1.1. A chave de identificação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser 

utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico realizado no COMPRASNET, salvo quando 

canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MPOG). 

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

sistema para participarem do certame. 

4.3. O credenciamento da licitante, bem como sua manutenção, dependerá de registro cadastral 

atualizado no SICAF. 

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

ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para a realização das 

transações inerentes ao pregão eletrônico. 

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

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Secretaria de Logística 

e Tecnologia da Informação (SLTI/MPOG), provedor do sistema, ou à Subsecretaria de 
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Compras Governamentais (SCG), promotora da licitação, responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiro. 

4.6. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento particular e/ou público de 

procuração com firma reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para 

praticar todos os atos inerentes ao certame em nome do proponente. Sendo sócio, proprietário, 

dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou 

contrato social, ou instrumento específico no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.7. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, bem como preencher 

as seguintes Declarações on line, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico do 

COMPRASNET: 

4.7.1. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, atestando, sob as penas da Lei, que 

até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

4.7.2.  Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, ou menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, regulamentada pelo Decreto no 4.358/02. 

4.7.3. Declaração de elaboração independente de proposta, em cumprimento ao disposto na 

Instrução Normativa SLTI nº 2/2009, de 16/09/2009, publicada no Diário Oficial da União 

(DOU) de 17/09/2009. 

4.7.4. Comprovação, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte, de 

enquadramento em um dos dois regimes, caso tenha se utilizado e beneficiado do tratamento 

diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar no 

123/2006 e Lei Distrital nº 4.611/11 

4.7.5. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 

está em conformidade com as exigências do Edital. 

4.8. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 

representar mais de uma Licitante. 

4.8.1. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame 

para o (s) mesmo (s) lote (s). 

 

5. ORÇAMENTO ESTIMADO E COMPOSIÇÃO DO PREÇO  

5.1. O valor total estimado é de: R$ 100.435,28 (cem mil quatrocentos e trinta e cinco reais e 

vinte e oito centavos). 

5.2.Programa de Trabalho: 16.122.6001.8517.9625 

5.3 Unidade Orçamentária: 28209 

5.4 Natureza da Despesa: 33.90.39 

5.5 Fonte de Recursos: 100 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

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

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta lances. 

6.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante. 
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6.4. Os licitantes deverão inserir proposta, em língua portuguesa, com MENOR PREÇO, em moeda 

nacional do Brasil para cada item cotado, até a data e hora marcada para o recebimento das propostas, 

exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br quando, então, será encerrada, automaticamente, a fase de 

recebimento de propostas. 

6.5. Após o encerramento da etapa de lances e negociação, o licitante detentor da melhor oferta deverá 

encaminhar no prazo determinado pelo pregoeiro a proposta readequada ao valor ofertado, contados 

a partir da solicitação do Pregoeiro, via sistema, no campo “anexo de proposta”, ou por endereço 

eletrônico: licitacoes@codhab.df.gov.br, em caso de indisponibilidade do primeiro, a proposta de 

preços, juntamente com a documentação prevista para sua aceitação. 

6.5.1. Excepcionalmente e a pedido do licitante, o prazo previamente fixado no edital poderá ser 

prorrogado pelo Pregoeiro, desde que verificados motivos razoáveis para o atendimento da 

solicitação, por até mais 1 (uma) hora, caso a solicitação se dê dentro da primeira 1 (uma) hora. Findo 

o prazo, a função de enviar anexo do fornecedor selecionado desaparecerá, após operacionalização 

pelo Pregoeiro da opção “encerrar convocação” e da opção de “recusar proposta”. 

a)  Proposta elaborada de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Termo 

de Referência - Anexo I deste Edital, devendo constar a relação dos materiais e equipamentos que 

serão utilizados na execução dos serviços, indicando-se o quantitativo e sua especificação (Parecer nº 

488/2015-PRCON/PGDF); 

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

anual do posto; valor total mensal por tipo de posto; valor total anual por tipo de posto; valor total 

mensal o objeto e valor total anual do lote, conforme planilhas de custos e formação de preços 

constantes do Anexo III deste Edital, bem como o valor global da proposta, devendo no preço ofertado 

já estar inclusos todos os custos necessários ao fornecimento dos serviços na forma solicitada nos 

anexos deste Edital, incluindo os custos que compõem a planilha de formação de preço que incidam 

ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, nada mais sendo lícito para Leitear a esse título. O 

(s) valor (es) deve (m) ser expresso (s) em algarismos e por extenso em moeda nacional; 

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

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

Anexo III deste Edital, não sendo permitida supressão ou inclusão injustificada de rubricas. 

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

Custos e Formação de Preços são considerados TETOS MÁXIMOS a serem observados pelas 

empresas proponentes na elaboração de suas propostas comerciais. 

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

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

estabelecidos pela Administração, desde que haja previsão legal para tais variações. As referidas 

variações poderão ocorrer em decorrência da estratégia comercial adotada pela empresa competidora, 

bem como as características da composição de sua força de trabalho. 

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

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

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

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

cálculos de todos os itens que compõem as planilhas de custos e formação de preços, em especial ao 

Anexo III (MODELO DA PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO) deste Edital, os 

seguintes critérios de arredondamento: 

c.1) Os percentuais utilizados deverão considerar apenas as primeiras 4 (quatro) casas decimais; 
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c.2) Os valores monetários relativos aos centavos deverão considerar apenas as primeiras 2 (duas) 

casas decimais; 

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

abertura da sessão pública; 

e) Prazo de execução dos serviços, conforme descrito no Termo de Referência - Anexo I deste 

Edital, após o recebimento da autorização de início dos serviços; 

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

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

serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da execução, bem como 

cientificarem-se de todos os detalhes necessários à perfeita execução dos serviços, em consonância 

com o entendimento dos Tribunais de Contas (Acórdão nº 1.599/2010 - TCU e n.º Decisões 

1.443/2011, 3.119/2011 e 4.117/2011 do TCDF): 

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

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

manutenção, armazenamento, bem como todos os tributos e encargos, seguro e quaisquer outras 

despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação”; 

h) Declaração expressa, de ciência que no caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, o 

valor a ser adjudicado leva automaticamente ao desenquadramento da empresa do Simples Nacional. 

Comprovando desta forma, que o valor proposto na licitação é suficiente para suportar o novo regime 

tributário a ser escolhido (Lucro Real ou Presumido) arcando assim com os custos inerentes à 

alteração do regime, obrigando-se ao observar os direitos trabalhistas e previdenciários dos 

terceirizados. (Se for o caso) (Decisão nº 5277/2016-TCDF). 

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

na proposta, os mesmos serão considerados como se nela estivesse para efeito de julgamento. 

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

a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus 

termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros 

materiais/formais. 

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

estimados que a Administração se propõe a pagar, conforme valores constantes da Planilha de Custo 

e Formação de Preços (PCFP) – Anexo III deste Edital. Serão considerados como valores máximos o 

valor unitário mensal do posto e o valor total anual do posto. O desrespeito a essa regra levará o 

item/objeto a ser considerado fracassado, caso não se obtenha êxito com a negociação a ser solicitada, 

seguindo a ordem de classificação. 

6.9. Caso na proposta a especificação estiver incompleta e na ausência de qualquer discordância da 

especificação prescrita neste Edital, será considerada igual à exigida, obrigando-se o proponente à 

execução dos serviços de forma que atenda plenamente ao estabelecido no Anexo I do Edital. 

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

expressos em algarismos e por extenso, será considerado estes últimos, devendo o Pregoeiro proceder 

às correções necessárias. 

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

opção tributária, elementos divergentes das disposições constantes do acordo, convenção ou dissídio 

coletivo de trabalho, utilizar percentuais divergentes dos legalmente estabelecidos para encargos 

sociais e superiores aos limites estabelecidos nas planilhas contidas nos anexos deste Edital, utilizar 

cálculo para apuração do BDI desrespeitando os limites máximos estabelecidos neste edital e 

divergente da fórmula contida do Anexo deste Edital terá sua proposta desclassificada (Se for o caso). 
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6.11.1. A composição do BDI, na Planilha de Custos, Formação de Preços (PCFP) e Resumo 

Geral para Contratação, deverá seguir fórmula constante do Termo de Referência Anexo I deste 

Edital, sob pena de desclassificação da proposta (Se for o caso). 

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

participar do certame, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, art. 18 § 5-C, entretanto, a 

optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser CONTRATADA, não poderá se 

beneficiar da condição de optante e estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições 

sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples 

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

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

que o valor a ser adjudicado leva automaticamente ao desenquadramento da empresa do Regime do 

Simples Nacional, esta deverá comprovar que o valor proposto na licitação é suficiente para suportar 

o novo regime tributário a ser escolhido (Lucro Real ou Presumido), de forma a arcar com os custos 

inerentes à alteração desse regime tributário, bem como observar adequadamente o respeito aos 

direitos trabalhistas e previdenciários dos terceirizados, nos termos do Item III da Decisão nº 

5277/2016 – TCDF. 

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

as parcelas referentes à Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) e ao Imposto de Renda sobre 

Pessoa Jurídica (IRPJ) devem estar contempladas na rubrica Lucro Bruto. 

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

de cálculo de incidência do IRPJ e da CSLL são fixadas em Lei (Receita Bruta/Faturamento), essas 

deverão assegurar que o valor atribuído ao Lucro Bruto seja suficiente para arcar, no mínimo, com as 

despesas desses tributos, nos termos do Item III da Decisão nº 5.277/2016 – TCDF. 

 

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

 

7.1. Na data e horário previsto no Sistema e informado neste Edital, encerrar-se-á, 

automaticamente, a fase de recebimento de propostas e será iniciada a abertura da sessão 

pública pelo Pregoeiro, com a divulgação das propostas de preços recebidas. 

7.2. Todos os horários observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito 

Federal, inclusive para a contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na 

documentação relativa ao certame.  

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

aceito valor acima do estimado divulgado no Anexo I deste Edital e desde que atendidas às 

condições estabelecidas no instrumento convocatório. 

7.4. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá 

ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 

7.5. O Pregoeiro poderá, caso necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos 

internos e externos, bem como aos órgãos requisitantes dos serviços objeto deste Pregão, a fim 

de obter parecer que possibilite melhor julgamento da documentação e das especificações do 

serviço contida na proposta, definindo nova data para continuidade da sessão licitatória. 

7.6. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos 

estabelecidos no Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em 

desacordo. 

7.7. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero. 
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7.8. Serão desclassificadas propostas que contenham preços excessivos ou manifestamente 

inexequíveis, assim entendidos: 

7.9. preços excessivos, quando os mesmos apresentarem valores superiores ao preço 

estimado constante deste Ato Convocatório/Anexo; 

7.10. Preços unitários ou totais inexequíveis, quando forem inferiores ao custo de produção, 

acrescidos dos encargos legais, quando o licitante será convocado para demonstrar a 

exequibilidade do preço ofertado, e, se não demonstrado, será desclassificado. 

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

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

do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas. 

7.13. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do 

recebimento do seu lance e respectivo horário de registro e valor. 

7.14. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado pelo 

pregoeiro para a abertura da sessão de lances e as seguintes condições: 

7.15. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema, nos termos do art. 48 do RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16, em 

conformidade ao art. 24, § 3º, do Decreto no 5.450/2005. 

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

primeiro lugar. 

7.17. Poderão ser enviados lances superiores ao menor lance registrado para a primeira 

colocação com a finalidade de se disputar as colocações subsequentes. 

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

do valor do menor lance registrado vedado à identificação do detentor do lance. 

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

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

transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, que depois 

de finalizado será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.21. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 

encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance 

mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não 

se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital. 

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

Lei Complementar no 123/2006 será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

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

quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

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

de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo 

máximo de cinco minutos por item e/ou lote em situação de empate, sob pena de preclusão do 

direito. 

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

microempresas e empresas de pequeno porte. 

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

pelos demais licitantes. 

7.23. Por força do que dispõe o artigo 44 da Lei Complementar no 123/2006, as 

microempresas e empresas de pequeno porte, terão tratamento diferenciado e favorecido, 
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obedecendo ao rol do parágrafo único do art. 2º da Lei Distrital no 4.611/2011, alterado pela 

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

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

microempreendedores individuais. Não poderá se beneficiar do tratamento favorecido e 

diferenciado previsto nesta Lei, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: 

I. de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

II. que seja filial, sucursal, agência ou representante no País, de pessoa jurídica com sede 

no exterior; 

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

de outra empresa que receba tratamento favorecido e diferenciado nos termos desta Lei, desde 

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

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

empresa não beneficiada por esta Lei, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 

que trata o inciso II do caput deste artigo; 

V. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 

lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput 

deste artigo; 

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

VII. que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

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

caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito 

imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de 

empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência 

complementar; 

IX. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de 

pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; e 

X. constituída sob a forma de sociedade por ações. 

7.23.1. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, o benefício 

será aferido de acordo com o preço obtido antes da negociação. 

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

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 

que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

7.23.3. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do inciso I do caput do artigo 45 da Lei Complementar no 123/2006, serão convocadas 

as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei 

Complementar no 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

7.23.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontre em situação de empate, será efetuado sorteio, 

aleatório e automático pelo sistema, entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

7.23.5. A licitante, participante na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, que venha a ser contratada para a prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra 

não poderá beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções 

previstas no parágrafo 5º- C do art. 18 da Lei Complementar no 123/2006 (Incluída pela 

Instrução Normativa no 6, de 23 de dezembro de 2013). 

7.23.6. As entidades preferenciais (micro e pequenas empresas) poderão participar do 

certame devido ao permissivo legal (LC nº 123/06 Art. 18 § 5-C) entretanto a alteração do 
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regime de tributação não poderá ser fundamento de eventual reequilíbrio econômico financeiro 

consoante Art. 40 da Lei Distrital nº 4.611/2011. 

7.24. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da Lei 

Complementar no 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame. 

7.25. Encerrada a fase de lance o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará 

a habilitação do licitante conforme disposto neste Edital. 

7.25.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo de 120 

(cento e vinte) minutos, prazo este que poderá ser prorrogado por conveniência e oportunidade 

Administrativa, contado da solicitação do Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do 

sistema COMPRASNET, em arquivo ou pelo e-mail licitacoes@codhab.df.gov.br, a proposta 

de preços adequada ao último lance ou valor negociado e demais documentos e comprovações 

solicitados em anexo. 

7.26. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 

menor valor e o estimado para a contratação. 

7.27. Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias e do Edital, será declarado 

o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

7.27.1. A adjudicação será realizada pelo ITEM. 

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

habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

7.29. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos 

atos realizados. 

7.30. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 

representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e 

hora da reabertura da sessão. 

7.31. Sem prejuízo da divulgação do momento de retomada da sessão na forma mencionada 

acima, serão enviadas mensagens eletrônicas (e-mails) aos representantes dos licitantes para o 

mesmo fim, prevalecendo, em caso de inexatidão ou não envio dessas mensagens, a 

informação publicada eletronicamente na página do presente pregão eletrônica. 

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

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

7.33. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 

Edital e seus Anexos, a proposta será desclassificada. 

7.34. A licitante vencedora deverá protocolizar no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 

contados a partir da declaração dos vencedores no sistema, sua proposta devidamente adequada 

ao preço negociado, bem como a documentação de habilitação enviada por e-mail e/ou inserida 

no sistema, nos termos estabelecidos neste Edital. 

7.35. A CODHAB se reserva o direito de efetuar as diligências que julgar necessárias para aferir se a 

documentação de habilitação, bem como, a proposta apresentada atende aos requisitos estabelecidos, 

e nos art. 31 caputs e 141 §2º do RILC. 
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8. DA HABILITAÇÃO 

 

8.1. Encerrada a etapa de lances e negociação, o Pregoeiro verificará o envio dos documentos 

exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, que deverão ser incluídos pelos 

licitantes em campo próprio disponibilizado pelo sistema ou encaminhados para o endereço 

eletrônico: licitacoes@codhab.df.gov.br.  

8.2. Excepcionalmente é a pedido do licitante, o prazo previamente fixado no edital poderá ser 

prorrogado pelo Pregoeiro, desde que verificados motivos razoáveis para o atendimento da 

solicitação, por mais 1 (uma) hora, caso a solicitação se dê dentro da primeira 1 (uma) hora. Findo 

o prazo, a função de enviar anexo do fornecedor selecionado desaparecerá, após operacionalização 

pelo Pregoeiro da opção “encerrar convocação” e da opção de “recusar proposta”. 

8.3. Nesse caso, será convocada a próxima licitante, na ordem de classificação, para envio da 

documentação, no prazo estipulado no item 8.1, posteriormente, tais documentos deverão ser 

enviados, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da solicitação do Pregoeiro (a), 

no endereço: na CODHAB, SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14, Setor Comercial Sul, Comissão 

Permanente de Licitações – 6 º andar – CEP 70.036-918 – Brasília/DF. 

8.4. Para habilitar - se as empresas deverão estar devidamente cadastradas e habilitadas 

parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e apresentar a 

documentação complementar solicitada ou aquela relacionada no Item 8.6 deste Edital.  

a) A habilitação fica condicionada à verificação dos seus respectivos registros, bem como da 

validade dos documentos cadastrais e de habilitação parcial por meio de consulta “on-line” ao 

SICAF, no ato da abertura do certame, que será impressa sob forma de “Declaração de Situação”, 

que instruirá o processo, nos termos dos art. 36, 37 e 38, do RILC/CODHAB em consonância a 

Lei 13.303/16, do artigo 3º do Decreto n.º3.722/2001 e da instrução Normativa MARE n.º 5 de 

21/07/95, republicada no DOU do dia 19/04/96; 

b) Constitui qualificação técnica da contratada o disposto no art. 37 do RILC, em consonância 

com o Anexo I deste Edital;  

8.4.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes 

documentos: 

I. Comprovação de aptidão, por intermédio da apresentação de Atestado (s) de Capacidade 

Técnica, em nome da licitante, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, para 

a qual a empresa tenha desempenhado atividade pertinente e compatível em características e prazos 

com o objeto desta licitação; 

II. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

III. Certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do 

Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser obtida através do site 

www.fazenda.df.gov.br; 

IV. Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, 

de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, 

ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com 

mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos 

distribuidores. 

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

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

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

somente se houver fato impeditivo). 
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8.4.2.  Declarações enviadas por meio do sistema Comprasnet: 

I. Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos 

para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para 

qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, 

a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 145 do RILC/CODHAB em consonância a Lei 

13.303/16 e da Lei 5061, de 8 de março de 2013;  

II. Declaração de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de acordo com 

o art. 11 do Decreto nº 6.204/07, se for o caso; 

III. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme estabelecida na Instrução 

Normativa nº 2/2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MP, publicada no 

DOU de 17/09/2009; 

8.5. As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices 

contidos no cadastro do SICAF, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% 

(dez por cento) do valor total estimado para o(s) item(ns) cotado(s) constante do Anexo I, que 

deverá recair sobre o montante dos itens que pretenda concorrer. 

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

Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei 

devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, 

conforme regulado pelo subitem 8.6 deste edital. 

8.6. A licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta Situação do 

Fornecedor”, algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento 

a fim de comprovar a sua regularidade.  

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

encaminhar os seguintes documentos: 

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

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

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

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB 

nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 

III. Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, 

de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, 

ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com 

mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos 

distribuidores; 

IV. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

V. Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela 

Justiça do Trabalho, conforme determina a Lei 12.440, de 07 de julho de 2011. 

VI. Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser efetuada mediante 

Certidão Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, 

conforme preconizado no artigo 1º do Decreto n. º 6.106/2007; 

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

VIII.  Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, emitida pela 

Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para as 

empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, que poderá ser obtida por meio do site 

www.fazenda.df.gov.br; 
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IX. Comprovação de aptidão, por intermédio da apresentação de Atestado (s) de Capacidade 

Técnica, em nome da licitante, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, para 

a qual a empresa tenha desempenhado atividade pertinente e compatível em características e prazos 

com o objeto desta licitação; 

X. Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.  

a) As empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de 

abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial; 

b) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e 

Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LG = -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

ATIVO CIRCULANTE 

LC = ----------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE 

 

ATIVO TOTAL 

SG = ----------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices 

acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 

total estimado para o(s) item(ns) cotado(s) constante do Anexo I, que deverá recair sobre o 

montante dos itens que pretenda concorrer. A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, 

apresentando o balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme estabelecido no inciso XII deste subitem. 

(conforme Decisão nº 5876/2010-TCDF) 

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

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

XIII. Apresentar registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente 

registrado na Junta Comercial para comprovação do ramo de atividade e do capital social, quando 

for o caso. 

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

havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das micro e empresas de pequeno 

porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, para a regularização, nos termos da legislação pertinente.  

8.8. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, conforme 

previsto no §2º do art. 43 da Lei Complementar 123/2006 e §2º, art. 22 da Lei Distrital nº 

4.611/2011, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e Anexos, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para 
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prosseguimento do certame em seus termos ulteriores ou revogar a licitação se decisão oportuna e 

conveniente, além de incidir a prescrição contida no art. 7° da Lei 10.520/02. 

8.9. Os documentos necessários à habilitação, quando enviados ao Pregoeiro, deverão ser 

apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou mediante 

cotejo das cópias com os originais pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio ou publicação 

em órgão de imprensa oficial. 

8.10. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da matriz ou 

todos em nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz 

e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.  

8.11. Para os efeitos desta licitação, considera-se sede a matriz ou o único estabelecimento 

comercial, industrial e de prestação de serviços da empresa (mesmo CNPJ). 

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

documentos com prazo de validade vencido.  

8.13. Quando o documento e/ou certidões apresentados não informar a sua validade deverão estar 

datados dos últimos 90 (noventa) dias, exceto a Certidão de que trata o inciso III dos subitens 8.6.1, 

deste Edital. 

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

pelo sistema ou encaminhar para o endereço eletrônico:  

8.15. licitacoes@codhab.df.gov.br, em caso de indisponibilidade do primeiro, quando solicitado 

pelo Pregoeiro, ou que não enviar sua proposta de preço, bem como a documentação de habilitação 

no prazo estabelecido neste Edital será inabilitada e estará sujeita às penalidades previstas no 

Decreto Distrital nº 26.851/2006, RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16/CODHAB. 

8.16 A CODHAB se reserva o direito de efetuar as diligências que julgar necessárias para aferir se a 

documentação de habilitação, bem como, a proposta apresentada atende aos requisitos estabelecidos, e nos 

art. 31 caputs e 141 §2º do RILC. 

8.17 O disposto acima coaduna o Anexo I deste Edital no que couber.  

 

9. DAS PENALIDADES  

9.1. Das Espécies 

9.1.1.  As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações 

assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções em conformidade com 

o art. 148 RILC/CODHAB e o Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, 

de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 

27.069/2006, de 14/08/2006, em consonância com a Lei nº 13.303/2016 e demais alterações 

posteriores. 

I. Advertência; 

II. Multa; e 

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

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, por prazo 

não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida: 

a) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 

para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) 

anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, 

sem prejuízo das multas previstas em Edital e no Contrato e das demais cominações legais, 

aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 
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9.1.2. As sanções previstas nos incisos I e III do subitem anterior poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, 

no prazo de 10 (dez) dias úteis (§ 2º, art. 148 da RILC/CODHAB). 

9.2. Da Advertência 

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

descumprir qualquer obrigação, e será expedido: 

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

procedimento licitatório. 

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

ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho 

ou assinar o contrato. 

9.3. Da Multa 

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

do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será 

aplicada nos seguintes percentuais: 

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

execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em 

atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 

30 (trinta) dias de atraso; 

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

ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das 

parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão 

contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor 

previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 

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

descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II 

deste subitem; 

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

contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 

recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do 

contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e 

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

descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

9.3.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 148, § 

1º, RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16 e será executada após regular processo 

administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 2o do art. 148 

RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16, observada a seguinte ordem: 

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

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

III. mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

9.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços 

Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela Administração ou cobrados judicialmente. 
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9.3.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 

seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente 

normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

9.3.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

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

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

9.3.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza 

e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no Parágrafo único do art. 2º do Decreto 

no 26.851/2006 e observado o princípio da proporcionalidade. 

9.3.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser 

cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em 

admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do caput do 

art. 4º do Decreto no 26.851/2006. 

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

não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades. 

9.4. Da Suspensão 

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

licitação e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na 

modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro 

de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto no 25.966/2005, e no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), de acordo com os prazos a seguir com o 

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

I. Conforme a extensão do dano ocorrido ou passível de ocorrência, a suspensão poderá 

ser branda (de 01 a 06 meses), média (de 07 a 12 meses), ou grave (de 13 a 24 meses). 

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

Diário Oficial do Distrito Federal. 

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

importa, durante sua vigência, na suspensão de registro cadastral, se existente, ou no 

impedimento de inscrição cadastral; 

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

contrato, a CODHAB/DF poderá, a seu critério, rescindi-lo mediante comunicação escrita 

previamente enviada ao contratado, ou mantê-lo vigente. 

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

anos a contar do término da primeira imputação, implicará no agravamento da sanção a ser 

aplicada. 

9.5. Das Demais Penalidades 

9.5.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, 

ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção 

no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria 

de Compras Governamentais (SCG), estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

I. suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, 

por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; 

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

26.851/2006. 

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

aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelo 

RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16/CODHAB: 
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I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

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

III. demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

9.6. Do Direito de Defesa 

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

suspensão temporária ou de multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da ciência da 

respectiva notificação conforme previsto no art. 154 RILC/CODHAB em consonância a Lei 

13.303/16. 

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

recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 10 (dez) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados, devendo, neste caso, a decisão ser 

proferida dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena 

de responsabilidade. 

9.6.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário; 

9.6.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase 

recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá 

ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), devendo constar: 

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

II. o prazo do impedimento para licitar e contratar; 

III. o fundamento legal da sanção aplicada; e 

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

Receita Federal. 

9.6.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a 

autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no 

sítio www.comprasnet.gov.br e www.compras.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha 

de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de 

Preços do Distrito Federal - e-Compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação 

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

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

sanções aplicadas com fundamento nos arts. 150 §2º, as quais se formalizam por meio de 

simples apostilamento, na forma do art. 127, RILC/CODHAB em consonância a Lei 

13.303/16. 

9.7. Do Assentamento em Registros 

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

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

aplicou. 

9.8. Da Sujeição a Perdas e Danos 

9.8.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 

26.851/06 e suas alterações, previstas neste Edital, bem como, RILC/CODHAB em 

consonância a Lei 13.303/16/CODHAB, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à 

composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das 

obrigações licitatórias e/ou contratuais. 

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

ordenador de despesas do órgão contratante. 

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

ou na entidade. 

9.10 O disposto acima coaduna o item 16 do Anexo I deste Edital no que couber.  

 

10. DAS IMPUGNAÇÕES DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DOS RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 

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

anteceder a abertura da sessão pública, no endereço eletrônico licitacoes@codhab.df.gov.br, no 

horário de 08h00 às 18h. 

10.1.1. Caberá ao (à) Pregoeiro (a), auxiliado pela unidade requisitante, decidir sobre a petição, 

por meio do sitio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, no link correspondente a este 

edital, ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção da decisão. 

10.1.2. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que haja modificação dos seus 

termos que altera a formulação da proposta de preços, será definida e publicada nova data para 

realização do certame. 

10.1.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser envidados 

ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico pelo endereço eletrônico licitacoes@codhab.df.gov.br, no horário 

de 08h00 às 18h00.  

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

eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e www.codhab.df.gov.br no link correspondente a 

este edital, ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas 

pelo Pregoeiro. 

10.2. Declarado o vencedor, o Pregoeiro (a) concederá o prazo de no mínimo 20 (vinte) minutos, para 

que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, devendo registrar sua intenção em campo 

próprio do sistema. 

10.2.1. Havendo manifestação, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

Nesse momento o Pregoeiro (a) não adentrará o mérito recursal, mas apenas verificará as condições 

de admissibilidade do recurso. 

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

âmbito do sistema eletrônico, em campos próprios. 

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

apresentar as razões do recurso, pelo sistema eletrônico. 

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

aproveitamento. 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na CODHAB, SCS 

Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14, Setor Comercial Sul, Comissão Permanente de Licitações – 6º Andar 

– CEP 70.306-918 – Brasília/DF. 

10.5. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 

sessão do pregão, implicará decadência do direito da licitante de recorrer, podendo o (a) pregoeiro (a) 

adjudicar os objetos à(s) vencedora(s). 

10.6. Caberá ao (à) Pregoeiro (a) receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas 

decisões e ao Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, 
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ou autoridade equivalente à decisão final sobre os recursos contra atos do (a) Pregoeiro (a), nos termos 

do art. 8°, IV c/c art. 11, VII, do Decreto 5.450/05. 

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

querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 

interesses, nos termos do art. 26, do Decreto 5.450/05. 

10.8. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Diretor 

Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, ou autoridade 

equivalente, procederá à homologação do certame. 

10.9. O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, nos termos do § 1° do art. 26 c/c 

art. 27, todos do Decreto 5.450/05.  

10.10. Não serão conhecidos os recursos apresentados intempestivamente. 

 

11. DA CONTRATAÇÃO 

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

condições estabelecidos, no art. 108 do RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16, sob pena 

de recair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no RILC/CODHAB em 

consonância a Lei 13.303/16.  

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

ou deixar de entregar a documentação exigida neste Edital, apresentar documentação falsa, ensejar 

o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo 

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará 

impedido de licitar e de contratar com a Administração, e será descredenciado no SICAF, pelo 

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

legais. 

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

do adjudicatário, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela Administração. 

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

Administração, implica as sanções cabíveis à espécie.  

11.4. O instrumento contratual poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no 

Art. 108, 119, inciso II §2º do art. 134 do RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16. 

11.5. Quando do contrato, será exigido da licitante vencedora, a apresentação da inscrição no 

Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF, como contribuinte do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISS, para empresa estabelecida em outra unidade da federação, sem filial no 

Distrito Federal, nos termos da Lei n. º 5.319, de março de 2014. 

11.6. O contrato deste terá vigência 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, admitindo-se a sua 

prorrogação nos termos do art. 117 do RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16, sendo as 

expensas para publicação do extrato no DODF a cargo do Contratante; 

11.7. A Administração convocará a empresa vencedora a assinar o Instrumento Contratual, dentro 

do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no Decreto n° 26.851/2006, no Decreto n° 26.993/2006, no decreto n° 27.069, e 

no art. 108 RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16. 

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

intimação nesse sentido. 

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

uma das seguintes garantias: 
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I. caução em dinheiro,  

II.  seguro-garantia;  

III. fiança bancária. 

11.8.3. A garantia a que se refere o caput não excederá a 5% (cinco por cento) do valor do contrato 

e terá seu valor atualizado nas mesmas condições nele estabelecidas, ressalvado o previsto no § 3º 

do art. 116 artigo RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16.  

11.8.4.  Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e 

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

em consonância a Lei 13.303/16, poderá ser elevado para até 10% (dez por cento) do valor do 

contrato.  

11.8.5. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição 

financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou 

da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos 

benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002. 

11.8.6. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora: 

a) somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente; 

b) poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais multas 

e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização 

eventualmente cabível.  Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o 

recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída; 

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

ou judiciais. 

11.8.7. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e neste Edital, a não prestação da garantia exigida 

será considerada recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata anulação da 

N.E (nota de empenho) emitida. 

11.9. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular se não pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando se lhes supletivamente, os princípios de 

teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 115, RILC/CODHAB 

em consonância a Lei 13.303/16, combinado com os demais diplomas legais no que couber. 

11.10. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo 

e condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, 

conforme o disposto no Inciso XXIII, do artigo 4º da Lei 10.520/2002.  

11.11. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 

descumprimento, sujeitando o infrator às penalidades disposta no art. 150 RILC/CODHAB em 

consonância a Lei 13.303/16. 

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

do art. 105 RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16, que não aceitarem a contratação, nas 

mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 

11.13. A inexecução parcial ou total do contrato, de acordo com RILC/CODHAB em consonância 

a Lei 13.303/16, e no que couber art. 145, ensejará a sua rescisão e a penalização da empresa nos 

termos deste Edital. 

11.14. O critério para repactuação, quando couber, deverá demonstrar a variação analítica dos 

componentes dos custos do contrato, devidamente justificada, admitida a adoção de índices 

específicos ou setoriais, que reflitam a variação dos insumos utilizados, desde a data prevista para 

apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela. 
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11.15. Será designado um executor para o contrato, ao qual serão incumbidas as atribuições 

contidas nas Normas de Execução Orçamentária e Financeiras vigentes (Decreto n. º 32.598/2010). 

11.16. É expressamente proibido o uso de mão de obra infantil na prestação dos serviços objeto 

desta licitação, nos termos da Lei Distrital nº 5.061 de 08 de março de 2013. 

 

12. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

12.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado com fundamento no Art. 

127 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB – 

RILC/CODHAB  e em consonância com o Art. 71. da Lei 13.303/2016, onde a duração do contrato, 

ou instrumento equivalente,  não excederá a 5 (cinco) anos, contados a partir de sua assinatura. 

12.2 O disposto acima coaduna com o item 13 do Anexo I deste Edital.  
 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. Manter captação de chamados, podendo valer-se de meios eletrônicos, ou seja, fax e/ou e-

mail, sendo que o atendimento deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas; 

13.2. Manter estrutura de atendimento em Brasília-DF, para fiel cumprimento do contrato, 

principalmente no que diz respeito à troca de produtos imperfeitos; 

13.3. Utilizar material resistente e de qualidade comprovada no mercado no fornecimento 

de chave(s). 

13.4. Apresentar no final de cada mês, nota fiscal de cobrança acompanhada dos originais e 

das Solicitações de Serviços de Chaveiro (que serão comprovantes do fornecimento de 

chaves e execução dos serviços de chaveiro) devidamente assinados pela CONTRATANTE 

e respectiva CONTRATADA; 

13.5. Justificar, no documento próprio fornecido pela CONTRATANTE, a razão do não 

fornecimento de chaves ou pela não execução de serviços de chaveiro; 

13.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

procedimento licitatório; 

13.7. Refazer qualquer trabalho não aceito pela Fiscalização e/ou usuário final; 

13.8. Deverá informar à CONTRATANTE, no ato da assinatura do contrato, o nome e o 

número do telefone para possíveis contatos da pessoa que ficará responsável pelo 

atendimento; 

13.9. Dar ciência à CONTRATANTE por meio do Gestor/Fiscal de contrato, imediatamente 

e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do serviço; 

13.10. Promover, se for o caso, fora do horário normal de expediente, a execução dos serviços 

inadiáveis ou que possam provocar prejuízos e/ou danos aos bens da CONTRATANTE; 

13.11. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal 

do Governo do Distrito Federal, suas autarquias, empresas, agências e entidades vinculadas 

ou outra terceirizada CONTRATADA, mesmo havendo compatibilidade de horário; 

13.12. É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca da prestação dos serviços 

a que se refere o contrato ou qualquer informação sobre a prestação de serviços contratados, 

salvo se houver prévia autorização escrita da CONTRATANTE; 

13.13. Em caso de necessidade excepcional da prestação de serviços fora do horário normal 

de expediente, a CONTRATADA deverá dispor da mão de obra necessária, sem ônus 

adicional para a CONTRATANTE; 
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13.14.  Comunicar à Fiscalização, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade 

verificada na execução dos serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

13.15. Levar, imediatamente ao conhecimento da Fiscalização da CONTRATANTE qualquer 

fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção de 

medidas cabíveis; 

13.16. Instruir seus funcionários para que tratem o pessoal da CONTRATADA com atenção 

e urbanidade, prestando os esclarecimentos que forem solicitados e atendendo de imediato 

às solicitações/reclamações; 

13.17. Manter endereço eletrônico (caixa postal) para correspondência via e-mail. 

13.18. O disposto acima coaduna com o item 11 do Anexo I deste Edital.  

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa fornecer os 

materiais (chaves), dentro das normas do Contrato, destinando local apropriado para 

ferramentas ou equipamentos, quando necessário; 

14.2. Permitir o acesso dos profissionais da CONTRATADA (chaveiro), quando 

devidamente identificados e portando o crachá de identificação, nas dependências da 

CODHAB/DF; 

14.3. Verificar as condições de apresentação pessoal do profissional e o porte de crachá da 

empresa, reservando-se a CONTRATANTE o direito de não permitir acesso de pessoas 

inconvenientes, quando for o caso; 

14.4. Exigir o afastamento e/ou substituição de imediato do profissional cuja atuação, 

permanência ou comportamento for prejudicial e/ou inconveniente à execução dos serviços 

ou às normas da CONTRATANTE; 

14.5. Comunicar à CONTRATADA as irregularidades havidas no fornecimento de materiais 

(chaves) ou retardamento na execução dos serviços de chaveiro; 

14.6. Solicitar a substituição de qualquer material considerado ineficiente, obsoleto, que 

prejudique a qualidade dos serviços prestados ou não aprovado(s) pela Fiscalização; 

14.7. Fornecer documento à CONTRATADA com especificação bem clara sobre o tipo de 

chave a ser confeccionada, quantidade e conteúdo, podendo utilizar-se de meios eletrônicos 

(fax ou e-mail); 

14.8. Emitir solicitação para o fornecimento de chaves ou execução de serviço de chaveiro 

em formulário próprio que deverá conter o de acordo do Fiscale enviá-la à CONTRATADA; 

14.9. Efetuar a liquidação das notas fiscais fornecidas pela CONTRATADA, devidamente 

atestadas, com o devido aceite do usuário final do que realmente foi fornecido ou executado; 

14.10. Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições e/ou 

qualquer anormalidade ocorrida na execução dos serviços, diligenciando para que as 

irregularidades ou falhas apontadas sejam plenamente corrigidas, fixando prazo para a sua 

correção; 

14.11. Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de eventuais penalidades, 

garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

14.12. O disposto acima coaduna com o item 12 do Anexo I deste Edital.  

 

15. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

15.1. Constitui qualificação técnica da contratada o disposto no art. 37 do RILC, como comprovação de 

aptidão, por intermédio da apresentação de Atestado (s) de Capacidade Técnica, em nome da 
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licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, para a qual a empresa tenha 

desempenhado atividade pertinente e compatível em características e prazos com o objeto desta 

licitação; 

 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo 

relacionados: 

I. Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 

Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria 

Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, 

de 30.4.2007; 

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

pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90); 

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

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

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

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

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

apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados. 

16.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado 

da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir, 

devendo estar acompanhada dos documentos mencionados no Decreto Distrital nº 

32.598/2010;  

15.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

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

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

16.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das 

comprovações mencionadas no Decreto Distrital nº 32.598/2010; 

16.6. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e as 

relativas ao FGTS, poderá ser concedido um prazo para que a Contratada regularize suas 

obrigações, quando não se identificar má-fé ou a incapacidade de corrigir a situação. 

16.7. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

16.8. Não produziu os resultados acordados; 

 16.8.1. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida; 

16.8.2. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 

ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

16.8.3. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta-corrente indicados pela Contratada. 

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

bancária. 

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

aplicável. 



 
 
EDITAL                                                                                                                            Pregão Eletrônico No 04/2020 – CODHAB 

 

16.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as 

atividades de prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 

2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará 

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

ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

16.12. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do 

contrato). 

16.13. O pagamento será feito, de acordo com as normas de Execução Orçamentária, 

Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante a apresentação de nota Fiscal, liquidada 

até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato. 

16.14. O pagamento à empresa com sede ou domicílio no Distrito Federal, de valor igual ou 

superior a R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), será efetuado exclusivamente em conta corrente 

junto ao Banco de Brasília S/A – BRB, conforme Decreto 32.767 de17 de fevereiro de 2011. 

16.15. As condições dispostas neste item estão em consonância com as do item 15 do Anexo I 

deste Edital (Termo de Referência), em caso de conflito com o disposto no item 15 do Anexo I 

deste Edital, predominarão as disposta neste item, no que couber, salvo em casos decisão, fusão 

ou incorporação previstas em lei. 

16.16 O disposto acima coaduna com o item 15 do Anexo I deste Edital.  

 

17. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

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

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

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

irregularidades apontadas. 

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

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

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

designados, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, podendo: 

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

especificado, sempre que essa medida se torne necessária; 

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

critério, venha a prejudicar o bom andamento dos serviços; 

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

lavrando termo de ocorrência do evento. 

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

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

objeto. 

17.4.  As condições dispostas neste item estão em consonância com as do item 14 do Anexo 

I deste Edital (Termo de Referência), em caso de conflito com o disposto no item 14 do Anexo 

I deste Edital, predominarão as disposta neste item, no que couber, salvo em casos decisão, 

fusão ou incorporação previstas em lei. 

17.5. O disposto acima coaduna com o item 14 do Anexo I deste Edital.  

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato, oriundo deste Edital, será dirigido à 

autoridade responsável por sua emissão, a quem caberá o deferimento ou não do pedido. 



 
 
EDITAL                                                                                                                            Pregão Eletrônico No 04/2020 – CODHAB 

 

19.2. Quando ocorrer discordância ou inversão de numeração de itens, poderá o (a) pregoeiro (a), 

fazer as correções que julgar necessárias para o seu aproveitamento, no interesse da Administração; 

19.3. A(s) licitante(s) vencedora(s) ficará (ão) obrigada(s) a entregar os materiais descritos no 

Contrato, no local nela indicado, sem que isso implique em acréscimo nos preços constantes da 

FISCALIZAÇÃO; 

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

de 2 (dois) dias para o envio de documentos por meio do campo próprio disponibilizado no sistema, 

ou endereço eletrônico licitacoes@codhab.df.gov.br, em caso de indisponibilidade do primeiro, 

poderá ser prorrogado por mais 1 (um) dia.   

19.5. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório desclassificar a 

proposta da licitante que for declarada inidônea na área da Administração Pública. 

19.6. Ao Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, 

ou autoridade equivalente fica reservado o direito de revogar a licitação por razões de interesse 

público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, e o dever de anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado, nos termos do inciso IV do artigo 73 do RILC/CODHAB em consonância a Lei 

13.303/16.  

19.7. A contratada poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessária, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial conforme disposto no art. 

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

19.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de 

comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para 

menos, conforme o caso previsto no art.127 do RILC/CODHAB em consonância a Lei 13.303/16. 

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

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

19.11. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília – DF, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

19.12. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate 

à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

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

endereço mencionado no preâmbulo, ou pelo telefone (61) 3214-1830/1871. 

19.14. Em caso de divergência entre o Termo de Referência e o Edital de Licitação, prevalece o 

Edital. 

 

20. OS ANEXOS 

20.1. Integram a este Edital os seguintes anexos: 

20.1.1. Anexo I – Termo de Referência do Edital; 

20.1.2. Anexo II– Modelo de Proposta Comercial 

20.1.3   Anexo III- Minuta de Contrato. 

 

                                                                                                             Brasília,       de maio de 2020. 

                                                           

                                                      _______________________________ 

Clayton Ferreira Aragão 

Pregoeiro  



 
 
EDITAL                                                                                                                            Pregão Eletrônico No 04/2020 – CODHAB 

 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

1. DO OBJETO 

 Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de chaveiro com 
fornecimento de material e mão de obra, conforme especificações e quantidades constantes 
no Termo de Referência, para atender a demanda da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional do Distrito Federal. 

 2. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

 GRUPO 

ÚNICO 

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO 

1 180 UN Abertura de fechadura de portas 

2 60 UN Abertura de fechadura de moveis 

3 3 UN Abertura de fechadura de cofre 

4 60 UN Abertura de fechadura tetra 

5 480 UN Cópia de chave modelo comum (simples) 

6 180 UN Cópia de chaves tetra 

7 5 UN Cópia de chaves gorja 

8 10 UN Cópia de chave de veículo 

9 180 UN Conserto de fechaduras de portas 

10 60 UN Conserto de fechadura de moveis 

11 60 UN Conserto de fechadura tetra 

12 60 UN Extração de chave quebrada 

13 120 UN Fornecimento e instalação de fechadura de moveis 

14 180 UN 
Fornecimento e instalação de fechaduras para 
portas 
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15 60 UN Fornecimento e instalação de fechadura tipo tetra 

16 30 UN Fornecimento de Cadeado de 50 mm 

17 30 UN Fornecimento de Cadeado de 35 mm 

18 30 UN Fornecimento de Cadeado de 25 mm 

19 50 UN Fornecimento de Porta cadeado de aço Galvanizado 

20 180 UN Modelagem de chave comum de portas 

21 120 UN Modelagem de chaves comum de moveis 

22 60 UN Modelagem de chaves tetra 

23 10 UN Modelagem de chaves de veículo 

24 5 UN Modelagem de chaves de cofre 

25 180 UN 
Troca de segredo de fechaduras de todos os tipos de 
porta 

26 60 UN Troca de segredo de fechadura tetra 

 3. DA JUSTIFICATIVA 

 3.1. A demanda pelo serviço de chaveiro tem apresentado contínuo crescimento nesta 
Companhia, tendo em vista que o mobiliário vem apresentando certo desgaste nas fechaduras 
antigas, além de ter que atender os Postos da Companhia e as reintegrações de posse que 
sempre necessitam dos serviços de chaveiro para a troca de segredos e/ou das fechaduras em 
diversas cidades do Distrito Federal; 

3.2. A presente contratação visa a manter as condições essenciais ao bom funcionamento e à 
segurança das instalações das dependências da Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
do Distrito Federal, mediante confecção, cópia e troca de chaves de acesso a ambientes, 
armários e gaveteiros; 

3.3. Foi contemplado, também, no total do objeto, as perdas e extravios de chaves 
decorrentes de alterações de layout e movimentação de servidores, além de eventualmente 
ocorrer a necessidade de manutenção de fechaduras, conserto de portas, troca de segredos, 
abertura de portas danificadas, dentre outros; 

3.4. A CODHAB/DF/DF possui o contrato nº 53/2017 (Processo nº 392-002.889/2017) vigente 
com a empresa Locktec Chaves Carimbos e Segurança EIRELI ME, (CNPJ nº 23.043.280/0001-
10), com vigência até agosto de 2020,  porém em virtude do aumento dos serviços, 
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principalmente no quantitativo de itens que não atende a necessidade atual da CODHAB/DF, 
faz-se necessária uma nova contratação, o que  justifica este pleito; 

3.5. O quantitativo sugerido corresponde de serviços de chaveiros para os diversos setores da 
Companhia, os Postos de Assistência Técnica, além de atender aos eixos do Programa 
Habitacional: Habita Brasília que contempla o enquadramento das famílias que ainda estão na 
lista de déficit habitacional da CODHAB e que terão imóveis (de quaisquer áreas do Distrito 
Federal) disponibilizados de acordo com os devidos enquadramentos exigidos pelo programa, 
e que necessitam da troca de fechaduras; 

3.6. A contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com fornecimento de 
mão de obra e todo material necessário, objetiva atender às demandas de forma padronizada, 
como também privilegia a transparência, a economicidade e a otimização dos procedimentos 
de solicitação dos serviços e execução das despesas; 

3.7. A intenção da contratação em lote único vislumbra, além da viabilidade técnico 
administrativa, ampliar a competitividade. Dentro do lote, por sua vez, em razão dos itens 
que compõe o lote terem características semelhantes, não há, neste caso, razão para sua 
divisibilidade. Realizar a licitação por itens, não refletiria, necessariamente, em economicidade 
para a administração, porque nesse caso, teria a possibilidade de várias empresas executarem 
vários serviços similares, o que traria dificuldade injustificável administrativamente para se 
fiscalizar tantos contratos. 

  

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 4.1. A contratação dos serviços tem amparo legal no Regulamento Interno de Licitações, 
Contratos e Convênios da CODHAB/DF – RILC e, subsidiariamente, na Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, regulamentado pelo Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005, acolhido 
no Distrito Federal pelo Decreto nº 25.966/2005, Lei nº 13.303/2016, e no que couber  nas 
normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; 

4.2. A contratação dos serviços, obedecerá às estipulações deste instrumento, além das 
obrigações assumidas na proposta firmada pela empresa, e dirigida a CODHAB/DF, contendo 
os valores unitários e global, bem como assim nos demais documentos constantes do processo 
nº 00392-00004031/2020-71 que integrarão e complementarão o contrato, naquilo que não 
o contrariem; 

4.3. O critério de julgamento deverá ser do tipo menor preço global, que considerará o menor 
dispêndio para a CODHAB/DF atendidos os parâmetros mínimos de qualidade e prazos 
definidos neste Termo de Referência. 

  

5. DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 5.1.   A Contratada deverá executar sob demanda os serviços de manutenção, desmontagem, 
restauração, instalação e fornecimento de peças, materiais, acessórios e mão-de-obra 
qualificada para os serviços de chaveiro, conforme as necessidades da CODHAB/DF. 
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5.2.        Os serviços deverão ser executados com qualidade e esmero; 

5.2.1. A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários a perfeita execução contratual. 

  

6. DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 6.1. Os serviços deverão ser executados na sede da CODHAB/DF, localizada no Setor 
Comercial Sul Quadra 06, Lotes 13/14, Bloco A, Térreo, 5º e 6º Andar do Edifício Sede, Brasília-
DF, bem como no Arquivo da CODHAB localizado no Setor de Indústria e Abastecimento – S.I.A 
Trecho 06 Lotes 255 a 285, além dos Postos de Assistência Técnica, conforme quadro abaixo: 

Posto Tipo Endereço 

Estrutural 
contain
er 

SCIA Quadra 10 Conjunto A (em frente a Feira permanente da 
Estrutural) 

Sol Nascente Trecho 
2 

contain
er 

QNN 27 (Ao lado da UPA da Ceilândia Via P1 Norte) 

Sol Nascente Trecho 
3 

contain
er 

Chácara 81 Conjunto A (Ao lado do Posto Policial, descida da Praça da 
B´blia) 

Pôr do Sol 
contain
er 

SHPS, quadra 401 Conjunto A (Av. Elmo Serejo próximo ao Mercado 
Leão) 

Samambaia 
contain
er 

Administração de Samambaia (Centro Urbano – Samambaia Sul) 

Recanto das Emas 
contain
er 

 Quadra 300 – Administração do Recanto das Emas 

São Sebastião 
contain
er 

Av. São Sebastião – Praça Residencial Vitória (Entrada princial do 
Residencial Vitória, próximo ao balão do Morro da Cruz) 

Porto Rico 
contain
er 

1ª Etapa Quadra A (próximo a rotatória) 

Itapoã 
contain
er 

Quadra 318 Conjunto A e B – Del Lago – Administração Regional 

Nova Colina 
contain
er 

Quadra 9 Bela Vista Serrana 

Brazlândia imóvel 
Entre Quadra 37/47, Área Especial, Galpão da Feirinha, Vila São José – 
Brazlândia/DF. 

Planaltina imóvel Feira de Planaltina 
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Rodoviária imóvel Na Hora: Subsolo da Estação Rodoviária de Brasília, plataforma D 

112 Sul imóvel Estação Cidadania do Metrô 

6.2.      Conforme o item 3.1, os imóveis da CODHAB, que têm localização em todo o Distrito 
Federal, também serão objeto deste contrato, em que a presença do chaveiro será requisitada 
por ordem de serviço para a troca de fechaduras, cópia de chaves, e demais serviços aqui 
descritos. Para tanto, deverá contemplar na proposta da contratada todos os custos 
envolvidos na prestação dos serviços, não se admitindo acréscimos em virtude de 
deslocamentos não previstos. 

6.3.        Os endereços acima poderão sofrer alterações durante a vigência do contrato, e para 
tanto, a Contratada será comunicada em até 05 (cinco) dias úteis, além disso, a contratada 
deverá considerar os endereços informados em cada ordem de serviço. 

  

7. DOS PRAZOS 

 7.1.      Os serviços de chaveiro deverão ser realizados nos prazos a seguir informados, 
contados do recebimento, por e-mail, da ordem de serviço: 

7.1.1.     Serviços urgentes: prazo máximo, 02 (duas) horas; 

7.1.2.     Demais serviços: prazo máximo de 01 (um) dia útil; 

7.1.3.     Serviços que necessitem ser refeitos: no máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do aviso de não conformidade. 

  

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 8.1.       A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

     I – Unidade Orçamentária: 28209 

II – Programa de Trabalho: 16.122.6001.8517.9625 

     III – Natureza da Despesa:     33.90.39 

     IV – Fonte de Recursos: 100 

8.2.     O julgamento da proposta deverá ser por valor global e por se tratar de serviço comum, 
a contratação deverá ser feita por meio de Pregão Eletrônico. 

  

9. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS 

 9.1.     O valor estimado, que é o valor máximo admitido para fazer frente à contratação do 
objeto do presente Termo de Referência é de R$ 100.435,28 (cem mil quatrocentos e trinta 
e cinco reais e vinte e oito centavos), para serviços de chaveiro – 33.90.39. 
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9.2.        As quantidades de serviços e fornecimento são estimativas para o período de 12(doze) 
meses, não sendo obrigatória a solicitação das mesmas pela CODHAB/DF e serão executados 
sob demanda. 

9.3.     O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo 
administrativo (38505112), elaborado com base em pesquisa de preços praticados em Brasília 
– DF. 

  

10. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

 10.1. O prazo de validade dos produtos (materiais fornecidos) não poderá ser inferior a 03 
(três) meses. 

10.2. Os serviços executados deverão ter uma garantia mínima de 06 (seis) meses. 

10.3. A CONTRATADA garantirá que os materiais, quer sejam de sua fabricação ou provenham 
integralmente ou parcialmente de subfornecedores, estarão exatamente de acordo com as 
especificações, isentos de defeitos de fabricação, de matéria prima ou de mão de obra. 

  

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 11.1. Manter captação de chamados, podendo valer-se de meios eletrônicos, ou seja, fax e/ou 
e-mail, sendo que o atendimento deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas; 

11.2. Manter estrutura de atendimento em Brasília-DF, para fiel cumprimento do contrato, 
principalmente no que diz respeito à troca de produtos imperfeitos; 

11.3. Utilizar material resistente e de qualidade comprovada no mercado no fornecimento de 
chave(s). 

11.4. Apresentar no final de cada mês, nota fiscal de cobrança acompanhada dos originais e 
das Solicitações de Serviços de Chaveiro (que serão comprovantes do fornecimento de chaves 
e execução dos serviços de chaveiro) devidamente assinados pela CONTRATANTE e respectiva 
CONTRATADA; 

11.5. Justificar, no documento próprio fornecido pela CONTRATANTE, a razão do não 
fornecimento de chaves ou pela não execução de serviços de chaveiro; 

11.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
procedimento licitatório; 

11.7. Refazer qualquer trabalho não aceito pela Fiscalização e/ou usuário final; 

11.8. Deverá informar à CONTRATANTE, no ato da assinatura do contrato, o nome e o número 
do telefone para possíveis contatos da pessoa que ficará responsável pelo atendimento; 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=44887100&id_procedimento_atual=44205430&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010133&infra_hash=1c753851e35d803a811392a5521c80a0e2af933cd8d8b3df3b3627f830e31a36
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11.9. Dar ciência à CONTRATANTE por meio do Gestor/Fiscal de contrato, imediatamente e 
por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do serviço; 

11.10. Promover, se for o caso, fora do horário normal de expediente, a execução dos serviços 
inadiáveis ou que possam provocar prejuízos e/ou danos aos bens da CONTRATANTE; 

11.11. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal 
do Governo do Distrito Federal, suas autarquias, empresas, agências e entidades vinculadas 
ou outra terceirizada CONTRATADA, mesmo havendo compatibilidade de horário; 

11.12. É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca da prestação dos serviços 
a que se refere o contrato ou qualquer informação sobre a prestação de serviços contratados, 
salvo se houver prévia autorização escrita da CONTRATANTE; 

11.13. Em caso de necessidade excepcional da prestação de serviços fora do horário normal 
de expediente, a CONTRATADA deverá dispor da mão de obra necessária, sem ônus adicional 
para a CONTRATANTE; 

11.14. Comunicar à Fiscalização, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade 
verificada na execução dos serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

11.15. Levar, imediatamente ao conhecimento da Fiscalização da CONTRATANTE qualquer 
fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção de 
medidas cabíveis; 

11.16. Instruir seus funcionários para que tratem o pessoal da CONTRATADA com atenção e 
urbanidade, prestando os esclarecimentos que forem solicitados e atendendo de imediato às 
solicitações/reclamações; 

11.17. Manter endereço eletrônico (caixa postal) para correspondência via e-mail. 

  

12. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

12.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa fornecer os materiais 
(chaves), dentro das normas do Contrato, destinando local apropriado para ferramentas ou 
equipamentos, quando necessário; 

12.2. Permitir o acesso dos profissionais da CONTRATADA (chaveiro), quando devidamente 
identificados e portando o crachá de identificação, nas dependências da CODHAB/DF; 

12.3. Verificar as condições de apresentação pessoal do profissional e o porte de crachá da 
empresa, reservando-se a CONTRATANTE o direito de não permitir acesso de pessoas 
inconvenientes, quando for o caso; 

12.4. Exigir o afastamento e/ou substituição de imediato do profissional cuja atuação, 
permanência ou comportamento for prejudicial e/ou inconveniente à execução dos serviços 
ou às normas da CONTRATANTE; 

12.5. Comunicar à CONTRATADA as irregularidades havidas no fornecimento de materiais 
(chaves) ou retardamento na execução dos serviços de chaveiro; 
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12.6. Solicitar a substituição de qualquer material considerado ineficiente, obsoleto, que 
prejudique a qualidade dos serviços prestados ou não aprovado(s) pela Fiscalização; 

12.7. Fornecer documento à CONTRATADA com especificação bem clara sobre o tipo de chave 
a ser confeccionada, quantidade e conteúdo, podendo utilizar-se de meios eletrônicos (fax ou 
e-mail); 

12.8. Emitir solicitação para o fornecimento de chaves ou execução de serviço de chaveiro em 
formulário próprio que deverá conter o de acordo do Fiscale enviá-la à CONTRATADA; 

12.9. Efetuar a liquidação das notas fiscais fornecidas pela CONTRATADA, devidamente 
atestadas, com o devido aceite do usuário final do que realmente foi fornecido ou executado; 

12.10. Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições e/ou 
qualquer anormalidade ocorrida na execução dos serviços, diligenciando para que as 
irregularidades ou falhas apontadas sejam plenamente corrigidas, fixando prazo para a sua 
correção; 

12.11. Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de eventuais penalidades, 
garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

  

13.            DA VIGÊNCIA 

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado com fundamento no 
Art. 127 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB – 
RILC/CODHAB  e em consonância com o Art. 71. da Lei 13.303/2016, onde a duração do 
contrato, ou instrumento equivalente,  não excederá a 5 (cinco) anos, contados a partir de sua 
assinatura. 

  

14. DA FISCALIZAÇÃO CONTRATO: 

  

14.1.   A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ou 
por uma comissão formalmente designada pela CODHAB/DF, o que couber, a(o) qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 
ciência à CODHAB/DF, na forma  art. 149 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e 
Convênios da CODHAB/DF, em consonância com a  Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 
2016 e dos Decretos nos 32.598, de 15 de dezembro de 2010 e 32.753, de 04 de fevereiro de 
2011. 

14.2.       O representante ou os membros da comissão gestora do contrato deverá(ão) ter a 
experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato. 

14.3.        A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
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Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 76 da Lei nº 
13.303, de 30 de junho de 2016. 

14.4.       O representante ou a comissão gestora do contrato anotará em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário 
à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis. 

  

15.            CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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

I - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido 
pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 

II - Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 

III - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento 
à Lei nº 12.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho; 

IV - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais. 

15.2.        O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que o documento de cobrança esteja em condições 
de liquidação de pagamento. 

15.3.         A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de 
Empenho, números do Banco, Agência e Conta Corrente do fornecedor, descrição do objeto 
fornecido. 

15.4.         As faturas com valores superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deverão ser 
liquidadas mediante Ordem Bancária creditada em conta corrente no Banco de Brasília S/A – 
BRB, conforme estabelece o decreto Distrital 32.767/2011, desde que a empresa seja sediada 
no Distrito Federal. Nos demais casos, a liquidação das faturas se dará por meio de Ordem 
Bancária creditada em conta corrente indicada pela futura CONTRATADA. 

  

16. DAS SANÇÕES 

16.1.        Com fundamento no Art. 158 do RILC da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, nos artigos 82 e 83 da Lei federal nº. 
13.303/2016, e no Decreto nº 26.851/06 DF, alterado pelos Decretos nº 26.993/06 e nº 
27.069/06, no caso de atraso injustificado na execução, inexecução parcial ou total do 
Contrato, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal, assegurada a prévia e ampla defesa 
e facultada à CODHAB/DF, em todo caso, a rescisão unilateral do Contrato, a CONTRATADA 
ficará sujeita às seguintes sanções: 

https://sei.df.gov.br/sei/www.tst.gov.br
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I - Advertência; 

II - Multa nos seguintes casos: 

a) em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá ser 
aplicada multa correspondente a até 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em 
questão; 

b) em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos termos do art. 
43, § 1º da Lei Complementar federal n° 123/2006, conforme previsto no instrumento 
convocatório e contratual, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por 
cento) do valor máximo estabelecido para a licitação em questão; 

c) pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 
prazo estabelecido pelo instrumento convocatório, poderá ser aplicada multa correspondente 
a 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido para a licitação em questão; 

d) no caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento 
convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa 
correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor total do contrato; 

e) nos demais casos de atraso, o instrumento convocatório deverá prever, mediante 
competente justificativa, a incidência de multa nunca inferior a 5% (cinco por cento) ou 
superior a 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela não executada ou do saldo 
remanescente do contrato; 

f) no caso de inexecução parcial, o instrumento convocatório deverá prever, mediante 
competente justificativa, a incidência de multa nunca inferior a 10% (dez por cento) ou 
superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela não executada ou do saldo 
remanescente do contrato; 

g) no caso de inexecução total, o instrumento convocatório deverá prever, mediante 
competente justificativa, a incidência de multa nunca inferior a 20% (vinte por cento) ou 
superior a 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela não executada ou do saldo 
remanescente do contrato; 

g.1.) Ocorrendo uma infração contratual apenada apenas com a sanção de multa a 
CONTRATADA deverá ser formalmente notificada para apresentar defesa prévia; 

g.2.) Havendo concordância da CONTRATADA quanto aos fatos e a incidência da multa, 
encerra-se o processo com a efetiva aplicação, com sua formalização através de apostilamento 
e comunicação ao Cadastro Corporativo da CODHAB/DF para fins de registro; 

g.3.) O não pagamento da multa ensejará a execução da garantia contratual, 
proporcionalmente; 

g.4.) Caso o valor a ser aplicado supere o valor da garantia contratual a CODHAB/DF tomará 
outras medidas cabíveis, tais como, glosa ou medidas judiciais cabíveis e aplicação da sanção 
de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
CODHAB/DF, por até 02 (dois) anos. 
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III - Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha 
causado dano à CODHAB/DF, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a 
terceiros. 

a) Conforme a extensão do dano ocorrido ou passível de ocorrência, a suspensão poderá ser 
branda (de 01 a 06 meses), média (de 07 a 12 meses), ou grave (de 13 a 24 meses); 

b) O prazo da sanção a que se refere o caput deste artigo terá início a partir da sua publicação 
no Diário Oficial do Distrito Federal. 

c) A sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 
importa, durante sua vigência, na suspensão de registro cadastral, se existente, ou no 
impedimento de inscrição cadastral. 

d) Se a sanção de que trata o caput deste artigo for aplicada no curso da vigência de um 
contrato, a CODHAB/DF poderá, a seu critério, rescindi-lo mediante comunicação escrita 
previamente enviada ao contratado, ou mantê-lo vigente. 

e) A reincidência de prática punível com suspensão, ocorrida num período de até 02 (dois) 
anos a contar do término da primeira imputação, implicará no agravamento da sanção a ser 
aplicada. 

16.2.        As sanções previstas nos incisos I e III poderão ser aplicadas juntamente com a do 
inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis. 

  

17. DA GARANTIA 

 17.1.        Nos termos do artigo 126 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e 
Convênios da CODHAB/DF (RILC), a CONTRATADA poderá optar por uma das seguintes 
modalidades de garantia: 

• Caução em dinheiro; 

• Seguro garantia; 

• Fiança bancária. 

17.2.        A garantia será de 2% (dois por cento) do valor do contrato e será atualizada, nas 
mesmas condições, na hipótese de modificação do contrato originalmente pactuado. 

17.3.        A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução 
e recebimento definitivo do objeto contratual, mediante apresentação de certidão negativa 
de regularidade com o INSS relativa à baixa da matrícula do CEI e, quando em dinheiro, 
atualizada monetariamente com base na variação do índice da caderneta de poupança. 

17.4.        A CONTRATADA deverá apresentar à CODHAB/DF a garantia de execução contratual, 
no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a celebração do respectivo instrumento, sob pena de 
aplicação de multa. 
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18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1.        Nos preços apresentados deverão constar todas as despesas, custos, impostos e 
taxas que incidirão no fornecimento e instalação do material. 

18.2.        É importante salientar que se porventura alguma situação não prevista neste projeto 
ocorrer, todas as consequências de sua existência serão regidas pela Lei Federal nº 
13.303/2016 e no que couber pela Lei 8.666/93. 

  

19. DO FORO 

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

  

Maria Salete Ataide Braga 

Assessora 

  

  

Ana Cláudia Alves Pereira 

Gerente de Suporte Operacional 

  

  

Aprovo o Termo de Referência (39695655) constante do presente processo, nos 
termo do artigo 9, inciso II, Decreto Federal nº 5.450/2005, que regulamenta a Lei Federal nº 
10.520/2002. 

  

Zenobio Oliveira Rocha 

Diretor de Administração e Gestão 

 

  

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=46180937&id_procedimento_atual=44205430&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010133&infra_hash=4eceab64bc51a348b5b654fe3544adfe3bb67bd2d986f173ff5a14fc068fc1aa
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº _______________ 

PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: ......................................... 

DOS PREÇOS 

Para a execução dos serviços, objeto do Edital n° ____________/2020 de acordo com as especificações 

contidas no seu Termo de Referência, os nossos preços são os seguintes: 

 GRUPO ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

ÚNICO 1 180 UN 
Abertura de 
fechadura de 
portas 

    

  2 60 UN 
Abertura de 
fechadura de 
moveis 

    

  3 3 UN 
Abertura de 
fechadura de 
cofre 

    

  4 60 UN 
Abertura de 
fechadura tetra 

    

  5 480 UN 
Cópia de chave 
modelo comum 
(simples) 

    

  6 180 UN 
Cópia de chaves 
tetra 

    

  7 5 UN 
Cópia de chaves 
gorja 
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  8 10 UN 
Cópia de chave 
de veículo 

    

  9 180 UN 
Conserto de 
fechaduras de 
portas 

    

  10 60 UN 
Conserto de 
fechadura de 
moveis 

    

  11 60 UN 
Conserto de 
fechadura tetra 

    

  12 60 UN 
Extração de 
chave quebrada 

    

  13 120 UN 

Fornecimento e 
instalação de 
fechadura de 
moveis 

    

  14 180 UN 

Fornecimento e 
instalação de 
fechaduras 
para portas 

    

  15 60 UN 

Fornecimento e 
instalação de 
fechadura tipo 
tetra 
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  16 30 UN 
Fornecimento 
de Cadeado de 
50 mm 

    

  17 30 UN 
Fornecimento 
de Cadeado de 
35 mm 

    

  18 30 UN 
Fornecimento 
de Cadeado de 
25 mm 

    

  19 50 UN 

Fornecimento 
de Porta 
cadeado de aço 
Galvanizado 

    

  20 180 UN 
Modelagem de 
chave comum 
de portas 

    

  21 120 UN 
Modelagem de 
chaves comum 
de moveis 

    

  22 60 UN 
Modelagem de 
chaves tetra 
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  23 10 UN 
Modelagem de 
chaves de 
veículo 

    

  24 5 UN 
Modelagem de 
chaves de cofre 

    

  25 180 UN 

Troca de 
segredo de 
fechaduras de 
todos os tipos 
de porta 

    

  26 60 UN 
Troca de 
segredo de 
fechadura tetra     

VALOR TOTAL    

 

 VALOR TOTAL: R$ XXXXXX,XX (extenso) 

 

DO PRAZO 

O prazo para execução dos trabalhos será de: 

O valor acima inclui todos os custos com taxas, impostos, seguros, encargos sociais, embalagens, fretes e 

despesas indiretas incidentes sobre os serviços cotados. 

  

DA VALIDADE 

A validade dos preços e condições desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

assinatura. 

 xxxxxxxxx, ....., ...... de ................................de 2020. 

 _________________________________________________ 

(carimbo e assinatura do responsável pela empresa) 
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ANEXO III 

 

MINUTA DE CONTATO 

 

 
CONTRATO Nº XXX/20XX – DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO 
FEDERAL - CODHAB/DF E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PARA OS FINS 
QUE ESPECIFICA. 
 
 
 

Processo nº. 00392-0000XXXX/20XX-XX 
 

A COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB, empresa pública, dotada de personalidade jurídica 
de direito privado, com autorização legislativa de criação pela Lei distrital nº 4.020, de 25 de setembro de 2007, 
integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, estando vinculada à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Habitacional - SEDUH, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 09.335.575/0001-30, com sede no 
Setor Comercial Sul, Quadra-06, Bloco “A”, Lote 13/14, 6º andar, Edifício Sede, Brasília/DF, neste ato representado 
por seu Presidente, WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, graduado em Tecnologia de Segurança Pública, brasileiro, 
casado, portador da Cédula de Identidade nº 576.832, expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF sob o nº 266.575.541-
68, residente e domiciliado em Brasília-DF, com autorização da Diretoria Executiva da CODHAB/DF, com delegação de 
competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito 
Federal (Decreto distrital nº. 32.598/2010) doravante denominada simplesmente CODHAB/DF, e a pessoa jurídica 
[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [CNPJ], com sede no [ENDEREÇO DA EMPRESA], CEP [CEP], 
[CIDADE] – [ESTADO], neste ato representada por seu representante legal, [NOME DO REPRESENTANTE], 
[NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], portador da cédula de identidade n° [Nº DA IDENTIDADE], 
expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF sob o n° [Nº DO CPF], residente e domiciliado na [DOMICÍLIO DO 
REPRESENTANTE], nesta Capital, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, conforme Edital de Licitação 
mediante [MODALIDADE LICITATÓRIA] nº XXX/20XX, realizada de acordo com a Regulamento Interno de Licitações, 
Contratos e Convênios da CODHAB/DF - RILC, com a Lei nº. 13.303/2016 (Estatuto de Responsabilidade das Estatais) 
e, no que couber, com a Lei nº 8.666/93, à qual se sujeitam as partes contratantes tendo em vista o constante do 
Processo Administrativo nº 00392-0000XXXX/20XX-XX, resolvem firmar o presente termo aditivo ao contrato, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O objeto desta contratação será [OBJETO DO CONTRATO]. São partes deste contrato o Estudo Técnico Preliminar 
(referência do SEI), o Termo de Referência/Projeto Básico (referência do SEI) e a Matriz de Riscos (referência do SEI); 
1.2. O presente Contrato, bem como os demais documentos citados no inciso anterior, vincula-se ao instrumento 
convocatório da respectiva licitação [OU AO TERMO QUE A DISPENSOU OU A INEXIGIU], bem como ao lance ou 
proposta do licitante vencedor. 
 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1. Os serviços a serem executados são aqueles descritos no Item X.X [DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS] constante do 
Termo de Referência/Projeto Básico e todos os seus anexos, bem como a Planilha Orçamentária (referência do SEI) 
os quais integram o presente instrumento independente de transcrição; 
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2.2. A CONTRATADA deverá executar os serviços com estrita observância ao que dispõe o Edital de [MODALIDADE 
LICITATÓRIA] nº XXX/20XX e seus Anexos, à Planilha Orçamentária (referência do SEI), os termos deste contrato e os 
demais elementos constantes do Processo Administrativo nº. 00392-000XXX/20XX-XX CODHAB, que integram o 
presente instrumento, independente de transcrições; 
2.3. O contrato será executado de forma indireta [OU DIRETA, CONFORME O CASO], em regime [NOS CASOS DE 
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, OBSERVAR O INCISO IV DO ARTIGO 42 DO REGULAMENTO INTERNO DE 
LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DA CODHAB/DF - RILC]. 
 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS 
3.1. O PRAZO DE EXECUÇÃO dos serviços será de [PERÍODO], obedecendo às etapas do cronograma físico-financeiro, 
devendo qualquer atraso e/ou desvio em relação ao cumprimento das etapas previstas serem obrigatoriamente 
justificado previamente ao executor do contrato ou Comissão Executora do Contrato que deverá analisar a justificativa 
do atraso e aplicar a penalidade 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; 
3.2. O prazo de vigência contratual será de [PERÍODO], podendo ser prorrogável por igual período; 
3.2.1. A duração dos contratos não excederá a 05 (cinco) anos, contados a partir da data da vigência, nos termos da 
Lei federal nº 13.303/2016, conforme art. 127 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da 
CODHAB/DF; 
3.2.2. O prazo para execução dos serviços contados a partir da emissão da ordem de serviço emitida pelo executor do 
contrato da CODHAB/DF, dentro da vigência do contrato, acrescidos dos prazos de avaliação e eventuais correções; 
3.2.3. 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; 
3.2.4. Sendo necessário e devidamente justificado e acatado pela fiscalização do contrato, os prazos de execução dos 
serviços, avaliação e correção das imperfeições, poderão ser alterados pelo executor do contrato, desde que 
respeitado o prazo de vigência do contrato; 
3.3. Os serviços serão executados dentro do prazo de vigência do contrato, observando-se o cronograma físico-
financeiro. 
 
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 
O valor global do contrato será de R$XXXXXXX (POR EXTENSO), conforme proposta vencedora da Licitação XXX/20XX. 
 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato são procedentes dos orçamentos informados abaixo: 
Unidade Orçamentária: 28209; 
Programa de Trabalho: XX.XXX.XXXX.XXXX.XXXX; 
Fonte de Recursos: XXX; 
Natureza da Despesa: XX.XX.XX; 
5.2. O valor do empenho [INTEGRAL OU INICIAL] é de R$XXXXXX (POR EXTENSO), conforme Nota de Empenho Nº 
20XXNEXXXXX emitida em XX/XX/20XX sob o evento XXXXXX na modalidade XXXXXX 
[GLOBAL/ESTIMATIVO/ORDINÁRIO]. 
 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 
6.1. [INSERIR AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, CONFORME CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO 
BÁSICO, RENUMERANDO AS ABAIXO]; 
6.2. As empresas com sede ou domicílio do Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), os pagamentos serão efetuados exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do 
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beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto, deverão apresentar o número da conta corrente e 
agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o decreto n° 32.767/2011; 
6.3. Para efeito de pagamento, a CONTRATANTE consultará a regularidade da empresa junto ao SICAF. Se constar 
documentos vencidos ou não estando a mesma cadastrada no Sistema, deverá apresentar os seguintes documentos: 
I – Prova de Regularidade com a Fazenda Federal por meio de Certidão de Débitos relativo aos Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, que já contempla a regularidade junto à Previdência Social, expedida pelo Ministério da 
Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa 
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90); 
III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 
IV – Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa; 
6.4. O pagamento ficará condicionado à comprovação de regularidade dos itens I a IV, e apresentação de Nota Fiscal 
eletrônica, conforme protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009 e suas alterações; 
6.5. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, deverão ser reapresentados no 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis; 
6.6. Havendo rejeição da nota fiscal/fatura, motivada por erro ou incorreção, o prazo de pagamento passará a ser 
contabilizado a partir da data de sua reapresentação; 
6.7. A CODHAB/DF não autorizará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de paga ou relevada a multa que 
porventura lhe tenha sido aplicada ou ainda, enquanto não tenha sido indenizado o dano provocado; 
6.8. Nestas hipóteses a CODHAB/DF efetuará a retenção/desconto do valor da multa na seguinte ordem: 
6.8.1. No valor da garantia depositada; 
6.8.2. No valor das parcelas devidas à Contratada; e 
6.8.3. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução; 
6.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços ou correção monetária, quando for o caso; 
6.10. Caso haja multa por inadimplemento contratual, a mesma será descontada do valor total do respectivo contrato. 
 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
7.1. São obrigações da CONTRATADA: 
7.1.1. [OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO, 
RENUMERANDO AS ABAIXO]; 
7.1.2. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar 
à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições; 
7.1.3. Dar condições para que a fiscalização do serviço por meio do executor ou da comissão executora do contrato 
possa vistoriar, acompanhar e fiscalizar, devendo qualquer exigência, modificações ou solicitação de alteração 
exigidos pelo executor do contrato ser formalmente encaminhado à contratada que deverá cumprir fielmente; 
7.1.4. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou 
imperfeições apontadas, poderá a CONTRATANTE efetuar as alterações necessárias, seja por meios próprios ou de 
terceiros, transformando os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da 
CONTRATADA; 
7.1.5. A CONTRATADA deverá utilizar recurso fotográfico digital para registro da evolução das parcelas dos serviços 
executados, bem como, de possíveis anomalias porventura identificadas ao longo da execução dos trabalhos; 
7.1.6. O registro fotográfico deverá ilustrar os relatórios que deverão acompanhar os requerimentos de vistoria e 
medição, ao término de cada etapa de execução; ou até mesmo, mensagens eletrônicas (e-mail), pareceres e laudos 
técnicos exarados pelos responsáveis da CONTRATADA ou fiscal(is) do contrato; 
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7.1.7. Ao término do período de vigência contratual, a CONTRATADA deverá entregar à CODHAB todo o material 
fotográfico, em mídia digital, juntamente com os laudos, diário de ocorrências e demais documentos inerentes aos 
serviços executados; 
7.1.8. A CONTRATADA será responsável pela observância das Leis, dos Decretos, das Portarias, das Normas Federais 
e Distritais, dos Regulamentos, das Resoluções e das Instruções Normativas direta ou indiretamente aplicáveis ao 
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores; 
7.1.9. A CONTRATADA deverá proceder às suas expensas à retirada de licenças, alvarás e outros documentos; 
7.1.10. A CONTRATADA responsabilizar-se-á ainda por: 
7.1.10.1. Falta de execução global e parcial dos serviços executados; 
7.1.10.2. Falta de segurança e perfeição dos serviços realizados e sua consequente alterações solicitadas pela 
FISCALIZAÇÃO e pelo Autor do projeto; 
7.1.10.3. Danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente ao Governo do Distrito Federal, ou a terceiros; 
7.1.10.4. Infrações ou multas decorrentes da inobservância de quaisquer regulamentos ou legislação específica 
vigentes no DF, no que se refere aos serviços contratados; 
7.1.11. Demais obrigações previstas no Termo de Referência/Projeto Básico; 
7.2. São obrigações da CONTRATANTE: 
7.2.1. [OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO, 
RENUMERANDO AS ABAIXO]; 
Caberá à CONTRATANTE nomear executor e/ou comissão executora do contrato a ser celebrado com a empresa 
vencedora do certame; 
7.2.2. O processo, Termo de Referência/Projeto Básico, os projetos técnicos e projeto executivo [QUANDO FOR O 
CASO] e as especificações técnicas deverão ser repassados por inteiro ao executor ou comissão executora do contrato 
antes do mesmo assumir o serviço; 
7.2.3. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 
7.2.4. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, 
fixando prazo para a sua correção; 
7.2.5. Permitir o livre acesso dos empregados da futura Contratada para execução dos serviços; 
7.2.6. Comunicar a CONTRATADA com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência, a alterações de endereços, 
considerando que a atuação da CODHAB é no Distrito Federal; 
7.2.7. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório; 
7.2.8. Demais obrigações previstas no Termo de Referência/Projeto Básico. 
 
 
8. CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
8.1. A CODHAB/DF poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses autorizadas pelo artigo 156 do 
Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB/DF, justificando o motivo e assegurado à 
CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampla defesa, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências 
determinadas na Seção XVI, artigos 158 a 165 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas 
neste contrato e na legislação vigente. 
8.2. A rescisão por ato unilateral da CODHAB/DF acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 158 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB/DF - RILC:  
I - assunção imediata do objeto contratado, pela CODHAB/DF, no estado e local em que se encontrar;  
II- execução da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuízos sofridos pela CODHAB/DF;  
III - na hipótese de insuficiência da garantia contratual, a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite 
dos prejuízos causados à CODHAB/DF. 
 
 
9. CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
9.1.  Das Espécies 
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9.1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia 
defesa, estão sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e 
Convênios da CODHAB/DF - RILC e com o Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 
31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006 e Lei 
nº 13.303/2016: 
I - advertência; 
II - multa; e 
III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada 
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; 
a) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por 
prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de 
Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e 
dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; 
9.1.2. As sanções previstas nos incisos I e III do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, 
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis (§ 2º, art. 83 da Lei 
13.303/2016); 
9.2. Da Advertência 
9.2.1. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, 
e será expedido: 
I - pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, quando o descumprimento da obrigação 
ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e 
II - pelo ordenador de despesas se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida 
desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato; 
9.3 Da Multa 
9.3.1 A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, 
por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes casos: 
I - Em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá ser aplicada multa 
correspondente a até 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão; 
II - Em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos termos do art. 43, § 1º da Lei 
Complementar federal n° 123/2006, conforme previsto no instrumento convocatório e contratual, poderá ser 
aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido para a licitação em questão; 
III - Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo 
instrumento convocatório, poderá ser aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor máximo 
estabelecido para a licitação em questão; 
IV - No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento convocatório deverá prever, 
mediante competente justificativa, a incidência de multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor total do 
contrato; 
V- nos demais casos de atraso, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a 
incidência de multa nunca inferior a 5% (cinco por cento) ou superior a 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela 
não executada ou do saldo remanescente do contrato; 
VI - no caso de inexecução parcial, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a 
incidência de multa nunca inferior a 10% (dez por cento) ou superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela 
não executada ou do saldo remanescente do contrato; 
VII - no caso de inexecução total, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a 
incidência de multa nunca inferior a 20% (vinte por cento) ou superior a 30% (trinta por cento)sobre o valor da parcela 
não executada ou do saldo remanescente do contrato; 
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§1º Ocorrendo uma infração contratual apenada apenas com a sanção de multa a contratada deverá ser formalmente 
notificada para apresentar defesa prévia; 
§2º Havendo concordância da contratada quanto aos fatos e a incidência da multa, encerra-se o processo com a 
efetiva aplicação, com sua formalização através de apostilamento e comunicação ao Cadastro Corporativo da 
CODHAB/DF para fins de registro; 
§3º O não pagamento da multa ensejará a execução da garantia contratual, proporcionalmente; 
§4º caso o valor a ser aplicado supere o valor da garantia contratual a CODHAB/DF tomará outras medidas cabíveis, 
tais como, glosa ou medidas judiciais cabíveis e aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação 
e impedimento de contratar com a CODHAB/DF, por até 02 (dois) anos; 
9.3.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma Lei n° 13.303/2016, e no que couber, 
a Lei Federal 8.666/1993 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a 
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, observada a 
seguinte ordem: 
I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 
III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução; 
9.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à contratada 
pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente; 
9.3.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou 
no primeiro dia útil seguinte; 
9.3.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 
I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança; 
9.3.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida, consoante o previsto do subitem 9.1.2. e observado o princípio da proporcionalidade; 
9.3.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou 
rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) 
dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 9.3.1.; 
9.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 9.3.1. não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual 
que não ensejam penalidades. 
 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
A CODHAB/DF designará Comissão Executora de no mínimo 01 (um) titular e 01 (um) suplente formada por técnicos 
da CODHAB para o presente contrato com a incumbência de supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução dos 
serviços. Esta supervisão não exime a CONTRATADA da total responsabilidade pela perfeita execução dos serviços, 
ficando os Órgãos da Estrutura Orgânica desta Companhia no dever de prestar à equipe designada o apoio que ela 
vier a requisitar para o desempenho de suas atividades. 
 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO 
A CODHAB poderá designar também uma Equipe Técnica de Recebimento e Fiscalização formada por técnicos da 
CODHAB além do Executor/Comissão executora do Contrato para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do 
contrato, ficando os Órgãos da Estrutura Orgânica desta Companhia no dever de prestar à equipe designada o apoio 
que ela vier a requisitar para o desempenho de suas atividades. 
 
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA 
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12.1. Será exigida a prestação de garantia pela futura Contratada, no percentual de [ATÉ 5%, CONFORME 
PERCENTUAL DETERMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO]% (POR EXTENSO) do valor total do 
contrato, nos termos do Art. 126 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB/DF - RILC, 
e, no que couber, do Art. 70 da Lei 13.303/16 (Lei das Estatais), bem como da Lei 8.666/93, 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; 
12.2. Em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB - RILC, e no que 
couber, com a Lei 13.303/16 (Lei das Estatais), bem como da Lei 8.666/93, a garantia poderá ser prestada nas 
seguintes modalidades: 
I - caução em dinheiro; 
II - seguro-garantia; ou, 
III - fiança bancária; 
12.3. Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá efetuar depósito em conta corrente da Companhia, 
mediante dados bancários fornecidos pela Gerência de Execução Orçamentária e Financeira – GEOFI; 
12.4. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução e recebimento definitivo do 
objeto contratual, mediante apresentação de certidão negativa de regularidade com o INSS relativa à baixa da 
matrícula do CEI e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente com base na variação do índice da caderneta de 
poupança. 
 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
[CASO HAJA PREVISÃO DE SUBCONTRATAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO, MENCIONAR AQUI. 
CASO CONTRÁRIO, INFORMAR QUE NÃO SERÁ ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO] 
 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS REAJUSTES DOS PREÇOS 
Os valores são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses a contar da proposta de preços apresentada no 
certame licitatório. 
 
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão dirimidos de acordo com as normas jurídicas aplicáveis e, em especial, com a Lei Federal nº 
13.303/2016 e no que couber de acordo com Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da 
CODHAB/DF - RILC. 
 
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
O presente contrato será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal sob a responsabilidade da CODHAB/DF. 
 
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
É competente o foro de Brasília – Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução deste 
Contrato. 
E, por estarem assim justos e de acordo, assinam o presente. 
 
 
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 
0800-6449060. 
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Pela CODHAB: 

__________________________________________ 
Wellington Luiz de Souza Silva 
Diretor Presidente – CODHAB 

 
 
 
 

Pela CONTRATADA: 
___________________________________________ 

[NOME DO REPRESENTANTE] 
Representante Legal  

 


