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  MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
 
PROCESSO: Nº 392.001.266/2016 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO  
DATA:     28/11/2016 

 HORA DA LICITAÇÃO: 09:00h  - Horário de Brasília 
 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL: N° 001/2016-CODHAB/DF  
LOCAL: Setor Comercial Sul Quadra 06, Bloco A, Lote 50, 6º andar, sala de 
Reunião  
 
EMAIL:  licitacoes@codhab.df.gov.br 

 
 

A CODHAB – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, 

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

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, para contratação do objeto especificado no Anexo I deste 

Edital, por intermédio do seu Pregoeiro Fábio Castelo Branco, designado conforme a Resolução nº 

100.000.301/2015, de 22 de maio de 2015, publicada no DODF nº 99 de 25 de maio de 2015 e Equipe de 

Apoio, designados pelo Resolução nº 100.000.313/2015 de 02 de junho de 2015, publicado no DODF nº 

106, de 03 junho de 2015,  torna público para conhecimento dos interessados que, na data, horário e 

local acima indicado, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 

MENOR PREÇO, de acordo com as condições deste Edital e seus Anexos. 

 
Esta licitação observará as condições estabelecidas no presente Edital, bem como os 

preceitos do direito público, em especial as disposições da Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, do Decreto Distrital nº: 33.880 de 28/08/2012, da Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2006, e subsidiariamente, os dispositivos da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, e pela Lei nº 13.303/2016. 

 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 

anexos, que dele fazem parte integralmente. 
 

Os envelopes contendo a “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO” serão recebidos no endereço retro mencionado, na sessão pública de 
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem 
para participar do certame.  

 
Caso seja decretado feriado, ou qualquer outro motivo de força maior, as reuniões 

previstas serão realizadas no primeiro dia útil subsequente. Este Edital está disponível 
gratuitamente no site: www.codhab.df.gov.br.  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitacoes@codhab.df.gov.br
http://www.codhab.df.gov.br/
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1- OBJETO 
 

A presente licitação tem por objeto Aquisição de material de construção e locação de equipamentos, 

para unidades habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - 

CODHAB/DF,  a ser desenvolvida como dois protótipos na Cidade de Sol Nascente – Trecho II Quadra 

105. 

 
2- CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
2.1. Poderão participar desta Licitação: 

 
a) toda e qualquer pessoa jurídica IDÔNEA e cuja natureza seja compatível com o objeto 
licitado; 

 
b) que seja regularmente estabelecida no País; 

 
c) que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste 
Edital e em seus Anexos; 

 
2.2. É vedada a participação de interessados: 

 
2.2.1. Que estejam reunidos em consórcio, coligação ou grupos de empresas,   que   
tenham   em   comum   com   uma   ou   mais   empresas participantes deste 
processo licitatório, um ou mais sócios quotistas ou membros de diretoria; 

 
 

2.2.2.  Que estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participar de  
licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública; 
2.2.3. Que estejam declarados inidôneos pela Administração Pública; 

 
2.2.4. Estrangeiros que não funcionem no País; 

 
2.2.5. Que estejam sob processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 
concordata, falência, dissolução, fusão, cisão, incorporação, liquidação ou esteja 
suspensa de licitar; 

 
2.2.6. Servidor (es) dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, 
inclusive Fundações instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público, participar como 
licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa, do presente 
processo licitatório; 

 

2.2.7.  A  participação  na  licitação  implica  automaticamente  a  aceitação 
integral dos termos deste Edital e seus Anexos e legislação aplicável. 
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3 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
 

3.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro 
supracitada, a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação 
mencionada no preâmbulo e o conteúdo deste Edital. 

 
3.2. No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeiro 
e da Equipe de Apoio, será realizado o credenciamento do(s) representante (s) do(s) 
licitante(s). Para tanto será indispensável à apresentação dos seguintes documentos: 

 
a) Documento oficial de identidade. 

 
b) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de  registro  comercial,  tratando-se  de  sociedades  civis,  o  ato constitutivo 
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 

 
c) Tratando-se de procurador, o instrumento  de  procuração  público  ou  particular com  
firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento que comprove os 
poderes do mandante para a outorga (contrato social ou documento similar). 
 

 
d) Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, deste edital, 
conforme Anexo IV. (Apresentar do lado de fora dos envelopes) 

 
3.3. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada 
dos documentos comprobatórios dos poderes de outorgante. 

 
3.4. Somente a pessoa credenciada nos termos do item anterior terá poderes para a 
formulação de propostas verbais e para a prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame. 

 

3.5. Ficará impedido de formular lances verbais, o credenciado cuja procuração 
não contenha autorização expressa para este fim. 

 
3.6. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento 
impossibilitará o representante de formular lances no certame. 

 
3.7. O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em 
todos os seus itens, a fim de que o licitante se faça representar, legitimamente, em umas 
eventuais negociações entre as partes, evitando com isso a interrupção da sessão para 
contatos externos visando o esclarecimento de dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, 
todavia, os casos excepcionais para serem avaliados pelo Pregoeiro. 
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3.8. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos 
previstos neste Edital, por sua representada. 

 
3.9. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa licitante. 
 
   3.10. Na ocasião do credenciamento, as microempresas e empresas de pequeno porte 
poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo para isso, DECLARAR, 
para fins legais, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a 
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, 
que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos seus artigos 42 a 
49 e que não se enquadram nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei 
Complementar. (Modelo do Anexo VI). 
 

 
 
4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS. 

 
4.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com 
modelo  estabelecido  no  Anexo  IV,  deverá  ser  apresentada  fora  dos Envelopes nºs 1 
e 2. 

 
4.2. No dia, hora e local designado neste edital de Pregão, na presença dos 
representantes dos licitantes, devidamente credenciados e demais pessoas que queiram 
assistir ao ato, o Pregoeiro receberá dos representantes credenciados, em   envelopes   
distintos,   devidamente   fechados   e rubricados nos fechos, as propostas de preço e a 
documentação exigida para a habilitação dos licitantes, registrando em ata os 
participantes do certame. 

 
4.3. A “PROPOSTA” e a “DOCUMENTAÇÃO” deverão ser apresentados, separadamente, 
em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do 
nome da proponente, os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA 

PREGÃO Nº 001/2016 - CODHAB 
PROPONENTE: 

 
ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTAÇÃO 
PREGÃO Nº 001/2016-CODHAB 

PROPONENTE: 
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4.4. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do licitante e redigida em língua 
portuguesa, com suas páginas numeradas seqüencialmente, rubricadas, sem rasuras, 
emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo titular do licitante ou 
representante legal (titular ou procurador), juntando-se cópia da procuração. 

 
4.5. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, ou 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou mediante cotejo das cópias 
com os originais pelo (a) pregoeiro (a) ou por membro da equipe de apoio ou publicação 
em órgão de imprensa oficial. 
 
4.6 . Em nenhuma hipótese será aceito protocolo de entrega em substituição aos 
documentos relacionados neste Edital e nem documento com prazo de validade vencido.  

 
 
5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

 
5.1. A proposta deverá ser datilografada ou digitada em computador, no idioma português 
do Brasil, e apresentada sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas 
devem estar preferencialmente numeradas e rubricadas, e a última deverá ser assinada 
pelo representante legal da licitante, devendo constar: 
 
a) nome da proponente, endereço, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do 
Distrito Federal. 
 
b) Conter valor unitário e total de cada item que compõe o lote, bem como o valor total 
do lote, conforme Modelo de Proposta – Anexo VI do Edital,  contida no Anexo I deste 
Edital. Os valores constantes da Planilha Orçamentária – item 4 do Termo de Referência, 
referem-se ao preço do material e do serviço respectivo. O valor total deverá ser indicado 
em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de divergência entre o valor em 
algarismo e por extenso, o valor por extenso, devendo estar inclusos nos preços finais 
todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras 
despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 
 
c) prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data de sua entrega. 
 
d) Declarar que aceita as condições de prazo de entrega dos materiais e execução dos 
serviços nos termos do item 8 do Termo de Referência. 
 
e) Para os itens 277 a 284 - LOTE 02,  apresentar o C.A. Certificado de Aprovação para 
EPI – Equipamento de Proteção Individual, regulamentado pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). 
 
  
5.2. Caso os prazos de que trata o item 5.1 não estejam expressamente indicados na 
proposta, os mesmos serão considerados como se nela estivessem, quando não 
consignar prazos divergentes dos definidos neste edital. 
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5.3. 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 formais. 
 
5.4. Se na proposta a especificação estiver incompleta, esta será considerada igual à 
exigida no presente Edital, obrigando-se o proponente a entregar os materiais e/ou 
executar os serviços de forma que atenda plenamente às condições deste Edital. 

 

5.5. Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores superiores aos 
preços oficiais ou estimados. O desrespeito a essa regra levará os itens/lotes a serem 
considerados fracassados, caso não se obtenha êxito com a negociação a ser solicitada, 
seguindo a ordem de classificação. 

 

 

6- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 
 

 

6.1. 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 6.1.2 deste Edital. 

 

a) A habilitação fica condicionada à verificação dos seus respectivos registros, bem 
como da validade dos documentos cadastrais e de habilitação parcial por meio de 
consulta “on-line” ao SICAF, no ato da abertura do certame, que será impressa sob 
forma de “Declaração de Situação”, que instruirá o processo, nos termos dos artigos 
27 a 31 da Lei 8.666/93, do artigo 3º do Decreto n.º 3.722/2001 e da Instrução 
Normativa - SLTI Nº 02, de 11 de outubro de 2010, alterada pela Instrução Normativa - 
SLTI Nº 1, de 10 de fevereiro de 2012; 
 

 

6.1.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os 
seguintes documentos: 

 

 
I  –  Declaração,  sob  as  penas  da  lei,  da  superveniência  de  fato impeditivo 

da habilitação (exigida somente se houver fato impeditivo); 
 

II – Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores 
de  18  (dezoito)  anos  para  a  realização  de  trabalhos noturnos, perigosos 
ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de 
menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666/93) 
(modelo Anexo III); 

 

III – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente 
compatível em características com o objeto desta licitação, por intermédio  
da  apresentação   de   Atestado   (s)   de   Capacidade Técnica, fornecido 
(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. 



 
EDITAL DE LICITAÇÃO                                                  PREGÃO PRESENCIAL N

o
 001/2016 – CODHAB/DF 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília DF   
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TEL: (61) 3214-1830 Folha:     

Processo: 392.001.266/2016 
Mat.: 688-2     Rub.: 

 

 

IV - 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 através do site 
www.fazenda.df.gov.br; 

 

V – 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  II,  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 6.1.2 deste edital. 

 

VI  -  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. 

 
 

 

6.1.1.1. 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. 

 

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

 

I  –  Declaração,  sob  as  penas  da  lei,  da  superveniência  de  fato impeditivo 
da habilitação (exigida somente se houver fato impeditivo); 

 

II – Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores  
de  18  (dezoito)  anos  para  a  realização  de  trabalhos noturnos, perigosos 
ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de 
menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666/93) 
(modelo Anexo III); 

 

III – 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; 

 

IV  – 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; 

 

http://www.fazenda.df.gov.br/
http://www.tst.gov.br/
http://www.tst.gov.br/
https://aplicacao2.jt.jus.br/cndtCertidao/legislacao/L12440.pdf
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V – 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; 

 

VI – Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser 
efetuada mediante Certidão Conjunta expedida pela Secretaria da Receita 
Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos   tributos   
federais   e   à   Dívida   Ativa   da   União,   por   elas administrados,  
conforme  preconizado  no  artigo  1º  do  Decreto  n.º 
6.106/2007; 

 

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

VIII - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, 
emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito 
Federal, em plena validade, para as empresas com sede ou domicílio fora 
do Distrito Federal, que poderá ser obtida por meio do site 
www.fazenda.df.gov.br; 

 

IX – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente 
compatível em características com o objeto desta licitação, por intermédio  
da  apresentação   de   Atestado   (s)   de   Capacidade Técnica, fornecido 
(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

 

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 

 

 

http://www.fazenda.df.gov.br/
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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) lote(s) cotado(s) constante do Anexo II,  que deverá recair sobre o 
montante dos lotes 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 X 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; e 

 

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. 
 
XIV - 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. 

 

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

 

6.2.1. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à  
contratação,  sem  prejuízo  das  sanções  previstas  no  art.  81  da  Lei 
8.666/93  e  neste  Edital  e  Anexos,  sendo  facultado  à  Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para prosseguimento do 
certame em seus termos ulteriores ou revogar a licitação se decisão oportuna e 
conveniente, além de incidir a prescrição contida no art. 7° da Lei 10.520/02. 

 

6.3. Os documentos necessários à habilitação, deverão ser apresentados em original, ou 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório. 

 

6.4. 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. 

http://www.tst.gov.br/
http://www.tst.gov.br/
https://aplicacao2.jt.jus.br/cndtCertidao/legislacao/L12440.pdf
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6.5. 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). 

 

6.6. Em todas as hipóteses referidas nos 6.1.1 e 6.1.2 deste Edital, não serão aceitos 
protocolos, tampouco documentos com prazo de validade vencido. 

 

6.7. Quando o documento e/ou certidões apresentados não informarem a sua validade 
deverão estar datados dos últimos 90 (noventa) dias, exceto a Certidão de que trata o 
inciso V do subitem 6.1.2, deste Edital. 

 
 

 
7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 
7.1. No horário e local indicados no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame, com duração mínima de 15 (quinze) minutos. 

 
7.1.1. O tempo a que se refere o subitem anterior não é de tolerância para a 
abertura da sessão, e sim para o período de credenciamento. 

 
7.2.    Após  o  credenciamento,  os    licitantes    entregarão    ao      Pregoeiro    a 
declaração  de  ciência aos requisitos de habilitação, de acordo com o  Anexo IV e, em 
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 

 
7.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

 
b) serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas dos demais 
licitantes; 

 
7.4. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 

 
a) O Pregoeiro identificará a proposta de menor preço, neste caso, menor preço 
total por lote, o qual  classificará as  demais em ordem crescente até 10% superior 
em relação à de menor preço. 

 

b) Não  havendo  pelo  menos 3 (três)  preços  na  condição  definida  na  alínea anterior,  
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 
3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 

 
b) O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e 
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os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio para 
o início da oferta de lance no caso de empate de preços. 

 
d)Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. 

 
e)A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances. 

 
f)Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se 
para as selecionadas o último preço ofertado. 

 
g)O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 

 
h)Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 

 
i)Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope 
contendo a documentação de habilitação do licitante que a formulou, para 
confirmação das suas condições de habilitação. 

 
j)Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, o Pregoeiro declarará o 
licitante vencedor, e lhe adjudicará o objeto do certame. 

 
k)Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a 
habilitação,  o Pregoeiro  examinará  a  oferta  subsequente  de  menor  preço, 
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
oferta aceitável cujo proponente atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor. 

 

7.5. Será observado no critério de julgamento o que preceitua o art. 44, §§ 1º e 2º da  Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo assegurada às microempresas 
e empresas de pequeno porte a oportunidade de se utilizarem do direito de preferência. 
 

7.5.1 Encerrada definitivamente a disputa do item, o Pregoeiro examinará o porte 
da empresa arrematante, e, se esta for Empresa de Médio Porte ou Grande 
Empresa, o Pregoeiro, em ordem seqüencial, provocará todos que forem ME e 
EPP, e cujos valores contenham até 5% (cinco por cento) de diferença do 
arrematante, para, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, utilizando-se do 
DIREITO DE PREFERÊNCIA, cobrir a proposta do arrematante, sob pena de 
preclusão, de acordo com o parágrafo 3º do Art. 
45 da Lei Complementar nº 123/2006. 
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7.5.2. Se a primeira empresa consultada pelo Pregoeiro, que seja ME ou EP fechar 
negócio, o lote será encerrado; se não, o Pregoeiro consultará as demais em 
ordem seqüencial. 

 
7.5.3. Se nenhuma empresa que se encontre nas condições determinadas pela LC  
123/06 fechar  negócio,  o  Pregoeiro  considerará  a  proposta  do arrematante. 

 

7.6. O licitante deverá observar o capital mínimo exigido neste Edital. 
 
8. DOS ESCLARECIMENTOS, DA IMPUGNAÇÃO 

 
8.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro via e-mail citado no preambulo, deste edital, até 03 (três) dias 
úteis anteriores a data fixada para a abertura da sessão pública. Não serão aceitos 
comunicados verbais, nem pedidos de esclarecimentos formulados após o prazo aqui 
estabelecido. 

 

 

8.1.1. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo (a) Pregoeiro(a) 
através de e-mail: licitacoes@codhab.df.gov.br, e será disponibilizado no site 
www.codhab.df.gov.br,   no   link   EDITAIS/PREGÃO PRESENCIAL, ficando todos 
os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo 
(a) Pregoeiro (a). 

 
 

8.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade 
na aplicação da Lei nº 10.520/2002, até dois dias úteis anteriores 

à data fixada para abertura da sessão pública, no protocolo da CODHAB, situado no SCS 
Quadra 6 Bloco A, Lote 13/14, sobreloja, Edifício da SEDHAB. 

 

 

8.2.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela área interessada, quando for o caso, 
decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
8.2.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 

 

 
 

9. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 
 

 

9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 
a intenção de recorrer, devendo registrar sua intenção verbal em momento oportuno da 
sessão e motivado pelo Pregoeiro, devendo o interessado, no prazo de 03 (três) dias 
úteis, contados da lavratura da ata, apresentar as razões do recurso, no protocolo da 
CODHAB, situado no SCS Quadra 6 Bloco A, Lote 13/14, sobreloja, Edifício da 
SEDHAB. A apresentação de contra-razões dos demais licitantes ocorrerá no prazo de 
até 03 (três) dias úteis após o prazo do recorrente. 
 

 

http://www.codhab.df.gov.br/
http://www.codhab.df.gov.br/
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9.1.1. 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). 

 

 

9.1.2. Os recursos devem ser entregues no Protocolo da CODHAB, localizada no 
SCS Quadra 6, Bloco A, Lote 13/14, sobreloja, Edifício da SEDUMA. 

 

9.2. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na 
Sede da CODHAB, no SCS Quadra 6, Bloco A, Lotes 13/14,  Edifício SEDUMA, 6º andar. 
Telefone: (61) 3214-1830. 
 

 

9.3. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas 
decisões e ao Diretor-Presidente da CODHAB a decisão final sobre os recursos contra 
atos do Pregoeiro, nos termos do art. 8°, IV c/c art. 11, VII, do Decreto 5.450/05. 

 

9.4. Manifestada a intenção de interpor recurso, ficarão os demais licitantes intimados 
para, querendo, apresentarem contra-razões  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. 

 

9.5.  Depois  de  decididos  os  recursos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos 
procedimentais, o Ordenador de Despesa, procederá à homologação do certame. 

 

9.6. 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. 

 

9.7. Não serão conhecidos os recursos apresentados intempestivamente. 
 

 
10. DAS PENALIDADES 

 

10.1 - Das Espécies 
 

10.1.1 – As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as 
obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes 
sanções  em  conformidade  com  o  Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no 
DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 
12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006, bem como pelo Decreto nº 35.831, de 19 
de setembro de 2014 e Lei nº 13.303/2016: 

 

I - advertência; II - 

multa; e 

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de 
contratar com a Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 
2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

 

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

 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação 

perante  a própria autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será 
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no inciso anterior. 

 

10.1.2 - As sanções previstas nos incisos I e III   do subitem anterior poderão 
ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, 
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 

 

10.2 - Da Advertência 
 

10.2.1 - A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou 
contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido pela CODHAB, quando o 
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e se o 
descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida 
desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 

 

10.3 - Da Multa 
 

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

 

I -   0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega 
de material ou execução de serviços, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde 
a até 30 (trinta) dias de atraso; 

 

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na 
entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro 
dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter 
excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 
30 (trinta) dias; 

 

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

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

 

10.3.2 - A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do 
art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo 
administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no  prazo  de  
05  (cinco)  dias  úteis,  a  contar  do  recebimento  da notificação, nos termos do § 
3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem: 

 

             

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

 

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

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 
 

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

 

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

 

10.3.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: I - o 

atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 

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

 

10.3.6 -  A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo 
a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 10.1.2 e 
observado o princípio da proporcionalidade. 

 

10.3.7 - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato 
deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da 
unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado 
na forma do inciso II do subitem 10.3.1. 

 

10.3.8 - A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 10.3.1 não se aplica 
nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades. 
 

10.4 - Da Suspensão 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 

10.4.2 - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 
 

I – o Diretor/Presidente da CODHAB, quando o descumprimento da obrigação 
ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e 

 

II - o ordenador de despesas da CODHAB, se o descumprimento da obrigação 
ocorrer na fase de execução, entendida desde a recusa em retirar a nota 
de empenho. 

 

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

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

 

10.5 - Da Declaração de Inidoneidade 
 

10.5.1 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo ordenador de despesas do 
órgão contratante, à vista dos motivos informados na instrução processual. 

 

10.5.2 - A declaração de inidoneidade prevista neste item 10.5 permanecerá em 
vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será 
concedida sempre que a contratada ressarcir a CODHAB pelos prejuízos resultantes 
de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. 

 

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

 

10.6 - Das Demais Penalidades 
 

10.6.1 - As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou 
falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou 
ilegalidades, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

 

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

 

II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 10.5; 
 

III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 10.4.3 e 
10.4.4. 

 

10.6.2 - As sanções previstas nos subitens 10.4 e 10.5 poderão também ser 
aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas 
Leis Federais nos 8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002: 

 

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

 

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

III  -  demonstrarem  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a 

Administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 
 

 

10.7 - Do Direito de Defesa 
 

10.7.1 - É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de 
advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da respectiva notificação. 

 

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

 

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

 

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

 

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

prazo do impedimento para licitar e contratar; 
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III - o fundamento legal da sanção aplicada; e 
 

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

 

10.7.5 - Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua 
interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua 
imediata divulgação no sítio www.codhab.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da 
senha de acesso aos sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou 
entidades da Administração Pública do Distrito Federal. 

 

10.7.6 - Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do 
Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 10.2 e 
10.3 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples 
apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

 
10.8 - Do Assentamento em Registros 

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

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

 

10.9 - Da Sujeição a Perdas e Danos 
 

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

 

10.10 – Disposições Complementares 
 

10.10.1- As sanções previstas nos subitens 10.2, 10.3 e 10.4 do presente capítulo 
serão aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante. 

 

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

11. DO CONTRATO 
 

11.1. Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, com 
eficácia a partir data de sua publicação, sendo seu extrato publicado no DODF, a 
expensas do Contratante, podendo ser prorrogado na forma da Lei. 
 
11.2. Será obrigatório o Termo de Contrato nos casos previstos na Lei 8.666/93, 
podendo ser substituído pela Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, nos 
termos do § 4º, do art. 62 da Lei nº 8.666/93, quando a interessada será convocada 
para assinar o respectivo instrumento, dentro do prazo e condições estabelecidos, 
sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na 
lei n.º 8.666/93 e alterações subseqüentes. 
 

http://www.codhab.df.gov.br/
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11.2.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar 
documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, 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 no contrato e das 
demais cominações legais. 
 
11.3. Por ocasião da celebração do contrato será exigida da licitante vencedora a 
prestação de uma das seguintes garantias: 
 

I - caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter 

sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 

Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda; (redação dada pela Lei n° 11.079, de 2004) 

II - seguro-garantia;  ou, 

III - fiança bancária. 

11.3.1. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima, no 
percentual de 2% (dois por cento) do valor do contrato (Lei n.º 8.666/93, art. 56, 
parágrafo 2º). 
 
11.3.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por 
instituição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não 
participem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável 
expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 
2002. 
 
11.3.4. 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. 
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. 
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11.4. O prazo para assinatura do contrato será de até 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. 
 

11.4.1 Após a assinatura do Contrato a Contratada deverá iniciar os serviços 
em até 03 (três) dias úteis. 
 
11.5. A recusa em assinar o contrato sem motivo justificado, devidamente aceito 
pela Administração, implicará nas Sanções cabíveis à espécie, bem como na 
aplicação das prescrições insculpidas no art. 7° da Lei 10.520/02. 
 
11.6. Por ocasião da assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será 
exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as 
quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de 
registro de preços, nos termos do Inciso XIII, do Art. 55 da Lei n. 8.666/93. 
 
11.7. O critério de reajuste, quando couber, deverá retratar a variação efetiva do 
custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, que 
reflitam a variação dos insumos utilizados, desde a data prevista para apresentação 
da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela. 
 
11.8. A variação de preços para efeito de reajuste anual será medida pelo índice  
IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apurado durante o período 
ou aquele que vier a substituí-lo. Devendo a contratada para tanto, apresentar 
Planilha de Custos e Formação de Preços, com demonstração analítica. 
 
11.9. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus Anexos e a 
proposta apresentada pela licitante vencedora. 
 
11.10. O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados 
no Art. 65 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
11.11. Incumbirá à contratante providenciar a publicação resumida do instrumento 
do contrato e seus eventuais termos aditivos, no Diário Oficial do Distrito Federal. 
 
11.12. O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no artigo 78 com os 
desdobramentos dos artigos 79 e 80, todos da Lei 8.666/93. 
 
11.13. Será designado um executor para o contrato, ao qual serão incumbidas as 
atribuições contidas nas Normas de Execução Orçamentária e Financeiras vigentes 
e Decreto n.º 32.598/2010. 
 
11.14. Quando do contrato será exigido a 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 
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outra unidade da federação, sem filial no Distrito Federal, nos termos da Lei n.º 
5.319, de março de 2014. 
 
11.15. É expressamente proibido o uso de mão de obra infantil, nos termos da Lei 
Distrital nº 5.061 de 08 de março de 2013. 
 
 

 

12. DO PAGAMENTO 
 

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

 

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às 
de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI 
da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 
4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 

 

II  –  Certificado  de  Regularidade  do  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de 
Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente 
atualizado (Lei n.º 8.036/90); 

 

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

IV  –   Certidão   Negativa   de   Débitos   Trabalhistas   –   CNDT   (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. 

 

12.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de 
apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de 
liquidação de pagamento. 

12.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a 
parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a 
data do efetivo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do INPC. 

 

12.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 
que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando 
for o caso). 

 

12.5. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte 
procedimento: 

 

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

 

 
 

12.6. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 
65, § 8°, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo 
administrativo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do 

http://www.tst.gov.br/
http://www.tst.gov.br/
https://aplicacao2.jt.jus.br/cndtCertidao/legislacao/L12440.pdf
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§ 3° do art. 86, da Lei 8.666/93. 
 

 

12.7. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de 
valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos 
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao 
Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e 
agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de 
17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011. 

 
 

13. DA ENTREGA DO SERVIÇO 
 

13.1. O serviço deverá ser entregue no prazo e condições estabelecidos neste edital e seus 
anexos, contado a partir da data de recebimento da Nota de Empenho, em dia de 
expediente do órgão solicitante, em seu horário de funcionamento; 

 

13.2. Será recebido o serviço: 
 

I – provisoriamente, mediante termo circunstanciado para efeito de posterior 
verificação da conformidade do serviço com a especificação; nos termos do item 
10.6 do Projeto Básico. 

II – definitivamente, mediante termo circunstanciado, após verificar que o serviço  
entregue  possui  todas  as  características  consignadas  neste edital, no que 
tange a quantidade solicitada e qualidade especificada no Edital, nos termos do 
item 10.8 do Projeto Básico. 

 

13.3. Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de 
pagamento; 

 

13.4. Se a licitante vencedora deixar de entregar o serviço dentro do prazo estabelecido 
sem justificativa por escrito, aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades 
impostas pela legislação vigente e neste Edital. 
 
 
14. DA FISCALIZAÇÃO 
 
14.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por executor interno do 
ajuste, especialmente designado pelo Órgão Requisitante, que anotará em registro próprio 
todas as  ocorrências, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou 
defeitos observados, além das atribuições contidas nas Normas de Execução 
Orçamentária e Financeira do Distrito Federal; 
 
14.2. Não obstante a Contratada seja única e exclusiva responsável pela execução de 
todos os serviços definidos neste edital e seus anexos, a Contratante reserva-se o direito 
de exercer a mais ampla fiscalização sobre os serviços, por intermédio de representante 
especificamente designado, 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; 
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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;  

 
 
 

15. DO LOCAL DE ENTREGA E PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS  
 
15.1. Os materiais serão entregues e os serviços deverão ser executados no local indicado 
pelo contratante, devendo os mesmos ser concluídos e entregues nos prazo definidos 
pelos órgãos contratantes, de acordo com o preestabelecido no Anexo I deste edital 
(Projeto Básico). 
 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1. Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato/Nota de Empenho oriundo deste 
Edital será dirigido à autoridade responsável por sua emissão, a quem caberá o 
deferimento ou não do pedido. 

 

16.2. 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. 

 

16.3. A (s) licitante(s) vencedora(s) ficará (ão) obrigada(s) a entregar os materiais descritos 
na Nota de Empenho, no local nela indicado, sem que isso implique em acréscimo nos 
preços constantes das propostas; 

 

16.4. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório 
desclassificar a proposta da licitante que for declarada inidônea na área da Administração 
Pública. 

 

16.5. A CODHAB fica reservado o direito de revogar a licitação por razões de interesse 
público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, e o dever de anulá-la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado, nos termos do artigo 49 da Lei n.º 
8.666/93. 

 

16.6. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
(Lei n.º 8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º, II). 

 

16.7. 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 (Lei n.º 8.666/93, art. 65, § 5º). 

16.8. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste 
Pregão; 
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16.9.   O resultado de julgamento do certame será publicado no Diário Oficial do 
Distrito Federal e no site www.codhab.df.gov.br. 

 

16.10. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília – 
DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

16.11. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) 
Pregoeiro (a), no endereço mencionado no preâmbulo, ou através do fone 3214- 
1830. 
 
 

 
Brasília, 14 de novembro de 2016. 

 
 
 
 

 

 

Fábio Castelo Branco 

Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo – 392.001.266/2016 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 O objeto deste Termo de Referência consiste na aquisição de material de construção e locação de 

equipamentos, para unidades habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 

Federal - CODHAB/DF,  a ser desenvolvida como dois protótipos na Cidade de Sol Nascente – Trecho II 

Quadra 105.  

 

2. DO OBJETIVO 

 

2.1  O objetivo desta aquisição é atender a Politica habitacional do Distrito Federal  por meio da 

execução de 02 ( dois) Protótipos, sendo 01 (uma)  Casa Térrea e 01 (um) Edifício Térreo + 02 

Pavimentos, localizado na Região Administrativa  Sol Nascente Trecho II Quadra 105/DF. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA  

 

3.1 Para atingir seus objetivos no âmbito do Programa Governamental Território da Gente, a atual gestão, por 

meio da nova política habitacional do DF, o HABITA BRASILIA, priorizará a moradia em cinco linhas de atuação: 

Lotes urbanizados de interesse social, Locação Social, Assistência Técnica, Incorporação de edifícios de uso misto 

e Produção de unidades habitacionais. 

3.2  A ação consiste numa iniciativa da CODHAB para intervir nos espaços ainda não habitados ou 

invadidos em áreas de interesse social buscando proporcionar mais cidadania com a melhoria na 

qualidade de vida, criando espaços dignos, aumentando a autoestima da população, demonstrando  que 

é possível com baixo orçamento executar obras de qualidade que minimizarão um déficit habitacional 

que chega a 32,5 mil moradia por ano.  

3.3 Além disso, o crescente apelo dos Movimentos Sociais que lutam por moradia digna, tem crescido 

muito nos últimos anos, trazendo a tona um cenário que se não houver um programa habitacional efetivo, 

as invasões serão certas ocasionando atrasos na execução do planejamento habitacional. 

 

4.     DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS 

 

4.1 – As Tabelas seguintes apresentam a relação dos produtos (Materiais) e locação (maquinário) a 

serem adquiridos ( Protótipo 01 e 02): 
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4.1.1 Protótipo 01 -  Casa Sol Nascente Área de 66,40 m² Unidade Completa,   e  Protótipo 02 – Edifício Sol 

Nascente Área 410,34 m² Térreo + 02 pavimentos – 06 Uns habitacionais Somente estrutura e entrada de 

agua/esgoto/energia 

LOTE 01 

ITEM MATERIAL Unidade Quant. 
Custo 

Unitário 

Custo               

Total 

1 Peça de madeira nativa/regional 7,5 x 7,5 cm não aparelhada  m 50,00 4,57 228,50 

2 Abraçadeira galvanizada tipo unha 1" unid. 22,00 0,58 12,76 

3 Abraçadeira galvanizada tipo unha 3/4" unid. 121,00 0,43 52,03 

4 Ácido muriático L 2,00 5,89 11,78 

5 Aço CA-50 ø 10,0 mm Kg 3.636,07 4,01 14.580,64 

6 Aço CA-50 ø 12,5 mm Kg 60,83 3,82 232,37 

7 Aço CA-50 ø 6,3 mm Kg 95,62 4,20 401,60 

8 Aço CA-50 ø 8,0 mm Kg 364,98 4,72 1.722,71 

9 Aço CA-60 ø 5,0 mm Kg 350,95 3,98 1.396,78 

10 
Acoplamento de condutor pluvial PVC, DN 100 mm, para 

drenagem pluvial 
unidade 4,00 3,51 14,04 

11 
Adaptador PVC roscável com flanges e anel de vedação 1/2" 

para caixa d'água 
unidade 1,00 8,00 8,00 

12 
Adaptador PVC roscável com flanges e anel de vedação 3/4" 

para caixa d'água 
unidade 6,00 10,12 60,72 

13 
Adaptador PVC roscável com flanges livres, 32 mm x 1", 

para caixa d'água 
unidade 14,00 13,51 189,14 

14 
Adaptador PVC soldável longo, com flange livre,  25 mm X 

3/4", para caixa d'água 
unidade 7,00 15,10 105,70 

15 Adesivo para tubos CPVC 75 g unidade 4,00 13,23 52,92 

16 Adesivo plástico para  PVC, frasco com 850 g unidade 8,00 47,15 377,20 

17 Alizar/Guarnição e= 1,0 cm L= 4,5 cm m 50,00 3,09 154,50 

18 Anel de borracha para tubo DN 100 mm unidade 56,00 1,66 92,96 

19 Anel de borracha para tubo DN 40 mm unidade 15,00 0,90 13,50 

20 Anel de borracha para tubo DN 50 mm unidade 9,00 0,93 8,37 

21 Anel de borracha para tubo DN 75 mm unidade 57,00 1,32 75,24 

22 
Aquecedor solar reservatório de 200 L, com duas placas 

coletoras de 1,42 m² 
unidade 7,00 2.126,50 14.885,50 

23 Arame galvanizado 12 BWG, 2,76 mm Kg 20,00 10,66 213,20 

24 Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm  kg 80,00 7,65 612,00 

25 Areia Grossa m³ 44,00 75,00 3.300,00 

26 Areia Média m³ 111,00 75,00 8.325,00 

27 Argamassa colante AC I para cerâmica kg 440,00 0,41 180,40 
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28 
Armação vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço 

galvanizado 3/16", com 01 estribo e 01 isolador 
unidade 1,00 12,17 12,17 

29 Arruela de pressão galvanizada 3/4" unidade 4,00 0,21 0,84 

30 Arruela em alumínio com rosca de 3/4" para eletroduto unidade 16,00 0,31 4,96 

31 
Arruela quadrada em aço galvanizado, largura= 38 mm, e= 3 

mm, diâmetro furo= 18 mm 
unidade 2,00 0,42 0,84 

32 Arruela zamak 1 1/2" unidade 9,00 1,43 12,87 

33 Arruela zamak 1/2" unidade 2,00 0,43 0,86 

34 Bacia sanitária com caixa acoplada de louça branca unidade 1,00 272,97 272,97 

35 Bancada de marmore sintético com cuba 120 x 60 cm unidade 1,00 150,16 150,16 

36 
Batente/Portal e= 3,0 cm L= 13,0 cm, portas de 60 a 120 cm 

x 210 cm  
unidade 8,00 87,97 703,76 

37 
Bloco cerâmico de vedação furos na vertical 14 x 19 x 39 cm 

- 4,5 Mpa 
unidade 7.772,00 1,56 12.124,32 

38 Bocal PVC, diâmetro de saída entre 80 e 100 mm unidade 2,00 16,42 32,84 

39 Bucha de nylon S4 unidade 56,00 0,06 3,36 

40 Bucha de nylon S6 unidade 146,00 0,11 16,06 

41 Bucha em alumínio com rosca de 3/4" para eletroduto unidade 16,00 0,59 9,44 

42 
Bucha S-10 com parafuso 6,10 x 65 mm em aço zincado 

rosca soberba, cabeça chata 
unidade 20,00 0,67 13,40 

43 Bucha zamak 1 1/2" unidade 9,00 1,79 16,11 

44 Bucha zamak 1" unidade 4,00 0,92 3,68 

45 Bucha zamak 1/2" unidade 2,00 0,52 1,04 

46 Cabeçeira direita PVC diâmetro entre 119 e 170 mm unidade 4,00 4,87 19,48 

47 Cabo armado para rolo de pintura 23 cm  unidade 2,00 7,42 14,84 

48 
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 10 mm², TP 

Pirastic Pirelli ou equiv.  
m 36,00 5,11 183,96 

49 Cabo de cobre NU 10 mm2 meio duro m 264,00 3,53 931,92 

50 Cabo isolado PVC 450/750V 10,0 mm² m 47,10 5,11 240,68 

51 Cabo isolado PVC 450/750V 2,5 mm² m 406,25 1,39 564,69 

52 Cabo isolado PVC 450/750V 6,0 mm² m 29,30 3,05 89,37 

53 Caixa  de passagem PVC  4 x 2" para eletroduto unidade 2,00 1,40 2,80 

54 Caixa d'água em polietileno 750 L unidade 7,00 363,51 2.544,57 

55 Caixa de areia com grelha 60 x 60 cm unidade 1,00 60,00 60,00 

56 Caixa de areia com grelha DN 100 mm unidade 1,00 60,00 60,00 

57 
Caixa de gordura simples, concreto pré moldado com tampa , 

ø 40 cm 
unidade 2,00 36,92 73,84 

58 Caixa de passagem metálica 350 x 350 x 120 mm unidade 1,00 28,90 28,90 

59 
Caixa de proteção para medidor monofásico e disjuntor em 

chapa de ferro galvanizado  
unidade 1,00 82,26 82,26 

60 Caixa inspeção, concreto pré moldado com tampa, ø 40 cm unidade 3,00 68,79 206,37 

61 Caixa octogonal fundo móvel PVC  3 x 3"  unidade 11,00 2,50 27,50 

62 Caixa para hidrômetro concreto pré moldado unidade 7,00 41,69 291,83 
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63 Cal Hidratada Kg 3.000,00 0,55 1.650,00 

64 
Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24 corte 33 

cm 
m 34,00 16,08 546,72 

65 Canaleta PVC lisa 30 x 50 mm m 2,00 17,90 35,80 

66 Canaleta PVC lisa 80 x 80 mm m 2,00 29,90 59,80 

67 Cantoneira aço abas iguais 19 x 19 mm e= 1,/8" Kg 150,00 2,96 444,00 

68 Cantoneira de aço abas iguais (qualquer bitola), e= 1/8" Kg 75,00 2,96 222,00 

69 
Chapa de madeira compensada resinada de 2,20 x 1,10 m e= 

17 mm 
unidade 200,00 22,75 4.550,00 

70 
Chapa de madeira compensada resinada de 2,20 x 1,10 m e= 

18 mm 
unidade 100,00 35,85 3.585,00 

71 
Chuveiro comum plástico branco, com cano, três 

temperaturas, 5500 W 
unid. 1,00 45,00 45,00 

72 Cimento CP II - 32 Kg 48.500,00 0,42 20.370,00 

73 
Cinta circular em aço galvanizado de diâmetro 150 mm para 

fixação caixa de medição 
unidade 2,00 12,69 25,38 

74 Condulete alumínio tipo C 3/4" com tampa unidade 8,00 6,90 55,20 

75 Condulete PVC 5 entradas 3/4" unidade 16,00 5,20 83,20 

76 Condulete PVC 6 entradas 3/4" unidade 8,00 5,40 43,20 

77 
Conector metálico, tipo parafuso fendido (split bolt), para 

cabos até 10 mm² 
unidade 2,00 3,28 6,56 

78 Conector soldável CPVC 22 mm x 3/4" unidade 3,00 13,48 40,44 

79 Curva 45° PVC roscavel 1" unidade 4,00 8,06 32,24 

80 Curva 90° aço galvanizado 1 1/2" unidade 2,00 21,80 43,60 

81 Curva 90° PVC rígido roscável curta de 1/2" unidade 2,00 1,60 3,20 

82 Curva soldável CPVC 90° 22 mm unidade 3,00 4,20 12,60 

83 Curva soldável de PVC 45° 25 mm unidade 2,00 1,75 3,50 

84 Curva soldável de PVC 90° 25 mm unidade 25,00 2,18 54,50 

85 Degrau para escada reta unidade 33,00 79,00 2.607,00 

86 
Desmoldante protetor para formas de madeira, base oleosa 

emulsionada em água 
L 30,00 4,63 138,90 

87 
Desmoldante protetor para formas de madeira, base oleosa 

emulsionada em água 
L 100,00 4,63 463,00 

88 Disjuntor monopolar 10 até 30 A, tensão 240V unid. 4,00 9,90 39,60 

89 Disjuntor monopolar 35 até 50 A, tensão 240V unid. 4,00 16,60 66,40 

90 
Disjuntor tipo Nema, monopolar 35 até 50 A, tensão de apoio 

240 V 
unidade 1,00 16,60 16,60 

91 Dispositivo proteção contra surto 275V - 8KA unid. 2,00 42,90 85,80 

92 
Dobradiça em aço/ferro 3 1/2" x 3" e= 1,9 a 2,0 mm tampa 

bola com parafuso 
unidade 20,00 17,16 343,20 

93 Elemento vazado concreto 40 x 40 x 10 cm unidade 30,00 8,54 256,20 

94 Eletrodo AWS E-7018 (OK 48,04; WI 718) D= 4,0 mm Kg 54,00 23,20 1.252,80 
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95 Eletroduto de PVC rigido roscável de 1" m 273,00 3,56 971,88 

96 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2", sem luva m 14,00 1,83 25,62 

97 Eletroduto galvanizado 1" m 18,25 9,18 167,54 

98 Eletroduto galvanizado 3/4" m 96,85 7,81 756,40 

99 Engate/rabicho flexível em aço inox 1/2" x 30 cm unidade 1,00 17,21 17,21 

100 
Engate/rabicho flexível plástico PVC ou ABS branco 1/2" x 

30 cm 
unidade 2,00 3,23 6,46 

101 Espaçador/distanciador em plástico  unidade 2.000,00 0,16 320,00 

102 Espelho/placa 4" x 2" unidade 20,00 2,98 59,60 

103 

Fechadura de embutir para porta de banheiro, tipo tranqueta, 

máquina 40 mm , maçaneta alavanca e rosetas redondas em 

metal cromado 

unidade 1,00 32,58 32,58 

104 

Fechadura de embutir para porta externa/entrada, máquina 40 

mm com cilindro, maçaneta alavanca e espelho em metal 

cromado 

unidade 2,00 43,54 87,08 

105 

Fechadura de embutir para porta interna, tipo gorges (chave 

grande), máquina 40 mm , maçaneta alavanca e rosetas 

redondas em metal cromado 

unidade 3,00 35,20 105,60 

106 Fita isolante auto fusão unidade 3,00 0,97 2,91 

107 Fita veda rosca, rolo de 18 mm x 10 m  unidade 2,00 2,45 4,90 

108 Fita veda rosca, rolo de 18 mm x 50 m  unidade 2,00 9,03 18,06 

109 Flange saída para reservatório de água 22mm unidade 2,00 11,90 23,80 

110 Fundo anticorrosivo para metais ferrosos L 40,00 20,03 801,20 

111 

Haste de aterramento em aço, 3,00 m comprimento e DN= 

5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector 

tipo grampo 

unidade 1,00 29,00 29,00 

112 
Haste reta para gancho de ferro galvanizado com rosca, 1/4" 

x 30 cm, com porca e arruela de vedação 
conjunto 200,00 1,07 214,00 

113 
Haste reta para gancho de ferro galvanizado com rosca, 1/4" 

x 30 cm, com porca e arruela de vedação 
conjunto 500,00 1,07 535,00 

114 Hidrometro unijato 1/2", vazão máxima de 3,0 m³  unidade 1,00 97,80 97,80 

115 Hidrometro unijato 3/4", vazão máxima de 5,0 m³  unidade 6,00 120,58 723,48 

116 Interruptor bipolar DR (In 30mA) 25A unid. 2,00 117,70 235,40 

117 Interruptor bipolar DR (In 30mA) 40A unid. 1,00 119,79 119,79 

118 Interruptor paralelo 10 A, 250 V unidade 10,00 9,69 96,90 

119 Interruptor simples 10 A, 250 V unid. 3,00 7,00 21,00 

120 
Isolador de porcelana, tipo roldana,72 x 72 mm, para uso em 

baixa tensão  
unidade 1,00 3,21 3,21 

121 Joelho de transição soldável CPVC 90° 22 mm x 3/4" unidade 1,00 11,89 11,89 

122 Joelho soldável CPVC  90° 22 mm unidade 8,00 2,75 22,00 

123 Joelho soldável PVC 90°, com bucha de latão, 25 mm x 1/2" unidade 5,00 4,46 22,30 

124 Joelho soldável PVC 90°, com bucha de latão, 25 mm x 3/4" unidade 5,00 5,32 26,60 

125 Joelho soldável PVC 90°, DN 100 mm, para esgoto predial unidade 20,00 6,01 120,20 
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126 Joelho soldável PVC 90°, DN 40 mm, para esgoto predial unidade 9,00 1,32 11,88 

127 Joelho soldável PVC 90°, DN 50 mm, para esgoto predial unidade 3,00 1,80 5,40 

128 Joelho soldável PVC 90°, DN 75 mm, para esgoto predial unidade 21,00 4,58 96,18 

129 Joelho soldável PVC, 90°, 25 mm, para água fria predial unidade 25,00 0,58 14,50 

130 Joelho soldável PVC, 90°, 32 mm, para água fria predial unidade 73,00 1,51 110,23 

131 Joelho soldável PVC, PB 45° 40 mm unidade 2,00 1,62 3,24 

132 Joelho soldável PVC, PB 45° 50 mm unidade 3,00 2,33 6,99 

133 Kit cavalete PVC com registro 1/2" completo unidade 7,00 48,76 341,32 

134 Laje pré moldada m² 74,20 28,04 2.080,57 

135 Laje pré moldada, sobrecarga de 350 Kg/m², vão até 3,50 m m² 452,00 30,87 13.953,24 

136 Lâmpada compacta 20W unid. 11,00 14,90 163,90 

137 Lavatório louça branca suspenso 40 x 30 cm unidade 1,00 66,81 66,81 

138 Lixa d'água em folha, grão 100 unidade 10,00 1,51 15,10 

139 Lixa em folha para ferro nº 150 unidade 230,00 2,74 630,20 

140 Lixa em folha para parede ou madeira nº 120 unidade 50,00 0,65 32,50 

141 Luminária tipo spot unid. 11,00 11,30 124,30 

142 Luva aço galvanizado 1 1/2" unidade 8,00 1,78 14,24 

143 Luva aço galvanizado 1" unidade 3,00 0,97 2,91 

144 Luva aço galvanizado 1/2" unidade 2,00 0,84 1,68 

145 Luva de transição soldável CPVC 22 mm x 1/2" unidade 2,00 6,03 12,06 

146 Luva PVC rígido roscavel de 1" unidade 4,00 0,98 3,92 

147 Luva PVC rígido roscavel de 1/2" unidade 2,00 0,47 0,94 

148 Luva soldável CPVC 22 mm unidade 2,00 1,53 3,06 

149 Luva soldável CPVC 28 mm unidade 2,00 3,11 6,22 

150 Luva soldável PVC com rosca 25 mm x 3/4" unidade 3,00 0,97 2,91 

151 Luva soldável PVC, 25 mm, para água fria unidade 13,00 0,54 7,02 

152 Luva soldável PVC, 32 mm, para água fria unidade 57,00 1,14 64,98 

153 Luva soldável PVC, DN 100 mm, para esgoto predial unidade 7,00 4,28 29,96 

154 Luva soldável PVC, DN 40 mm, para esgoto predial unidade 2,00 0,87 1,74 

155 Luva soldável PVC, DN 50 mm, para esgoto predial unidade 2,00 1,98 3,96 

156 Luva soldável PVC, DN 75 mm, para esgoto predial unidade 7,00 3,68 25,76 

157 Massa corrida PVA para paredes internas L 24,00 4,15 99,60 

158 Massa para vidro Kg 4,00 5,51 22,04 

159 Massa plástica para marmore Kg 2,00 32,73 65,46 

160 Parafuso comum sextavado, diâmetro 12,7 x 25,4 mm cento 5,00 66,05 330,25 

161 
Parafuso comum, ASTM, sextavado, diâmetro 12,7 x 25,4 

mm 
cento 1,00 66,05 66,05 

162 Parafuso niquelado para fixar lavatório, completo unidade 2,00 1,94 3,88 

163 Parafuso niquelado para fixar vaso sanitário, completo unidade 4,00 10,49 41,96 

164 
Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata, fenda simples 

3,2 x 20 mm 
unidade 20,00 0,02 0,40 

165 Parafuso rosca soberba zincado, cabeça chata 3,2 x 20 mm unidade 56,00 0,02 1,12 
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166 Parafuso rosca soberba zincado, cabeça chata 4,8 x 40 mm unidade 146,00 0,09 13,14 

167 
Parafuso rosca soberba zincado, cabeça chata e fenda simples 

3,5 x 25 mm 
unidade 60,00 0,04 2,40 

168 
Parafuso tipo chumbador parabolt, ø 3/8", comprimento 75 

mm 
unidade 50,00 1,11 55,50 

169 
Parafuso tipo chumbador parabolt, ø 3/8", comprimento 75 

mm 
unidade 200,00 1,11 222,00 

170 
Parafuso zincado, sextavado, rosca inteira, diâmetro 5/8", 

comprimento 3", com porca e arruela de pressão média 
unidade 2,00 2,45 4,90 

171 
Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica 

400 g 
unidade 2,00 17,26 34,52 

172 Patamar para escada reta unidade 3,00 98,00 294,00 

173 Peça de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo) m 250,00 0,79 197,50 

174 Peça de madeira nativa/regional 7,5 x 7,5 cm não aparelhada  m 350,00 4,57 1.599,50 

175 Pedra britada nº 1 m³ 58,00 79,05 4.584,90 

176 Pedra britada nº 2 m³ 20,00 79,05 1.581,00 

177 Perfil U aço galvanizado ASTM A36, 127 x 50 mm e= 3 mm Kg 500,00 4,36 2.180,00 

178 
Perfil U enrijecido aço galvanizado dobrado, 150 x 60 x 20 

mm  e= 3,00 mm 
Kg 350,00 4,36 1.526,00 

179 
Perfil U enrijecido aço galvanizado dobrado, 200 x 75 x 25 

mm  e= 3,75 mm 
Kg 300,00 4,36 1.308,00 

180 
Perfil UDC, simples aço laminado galvanizado ASTM A36, 

127 x 50 mm, e= 3 mm 
Kg 300,00 4,36 1.308,00 

181 Pincel chato (trincha) cerdas gris 1 1/2" unidade 2,00 3,56 7,12 

182 Pincel chato (trincha) cerdas gris 3" unidade 2,00 8,33 16,66 

183 Pino de aço com furo, haste = 27 mm  cento 9,00 34,92 314,28 

184 
Porta de madeira para pintura, semi oca 80 x 210 cm 

espessura 3,5 cm  
unidade 6,00 75,91 455,46 

185 Poste de concreto unidade 1,00 223,10 223,10 

186 Poste de concreto circular, 100 Kg, h = 7 m  unidade 1,00 325,45 325,45 

187 Prego aço polido com cabeça 17 x 21 cm  Kg 10,00 7,15 71,50 

188 Prego aço polido com cabeça 18 x 27 mm Kg 5,00 7,03 35,15 

189 Prego aço polido com cabeça 18 x 30 cm  Kg 5,00 7,15 35,75 

190 Prego aço polido com cabeça dupla 17 x 27 cm Kg 10,00 8,82 88,20 

191 Prego de aço polido com cabeça 12 x 12 mm Kg 2,00 9,42 18,84 

192 Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 mm Kg 2,00 7,15 14,30 

193 
Quadro de distribuição em chapa aço galvanizada de embutir 

em barramento para 12 disjuntores 
unidade 1,00 45,85 45,85 

194 
Quadro de distribuição em chapa aço galvanizada de embutir 

sem barramento par 06 disjuntores 
unidade 6,00 35,86 215,16 

195 
Ralo sifonado PVC cilíndrico, 100 x 40 mm, com grelha 

redonda branca 
unidade 1,00 6,08 6,08 

196 Rebite de alumínio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm Kg 1,00 55,93 55,93 
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197 Registro Aquaterm 22 mm unidade 3,00 40,00 120,00 

198 
Registro de esfera PVC, com volante, VS, soldável, DN 32 

mm 
unidade 7,00 17,85 124,95 

199 
Registro de esfera, PVC com volante, VS, soldável, DN 25 

mm 
unidade 1,00 11,24 11,24 

200 Registro de gaveta bruto, latão bitola 1" unidade 4,00 29,57 118,28 

201 Registro de gaveta bruto, latão bitola 3/4" unidade 7,00 18,73 131,11 

202 
Registro de gaveta com acabamento e canopla cromados, 

bitola 3/4" 
unidade 4,00 45,70 182,80 

203 
Registro de pressão com acabamento e canopla cromados, 

bitola 3/4" 
unidade 2,00 43,10 86,20 

204 Rejunte branco, cimentício kg 15,00 2,42 36,30 

205 Rejunte colorido, cimentício Kg 15,00 2,68 40,20 

206 Rejunte epoxi branco Kg 5,00 37,06 185,30 

207 Removedor de tinta óleo/esmalte verniz L 10,00 26,35 263,50 

208 
Revestimento em cerâmica esmaltada extra, PEI 4, 20 x 20 

cm 
m² 14,20 23,90 339,38 

209 
Revestimento em cerâmica esmaltada extra, PEI 4, 40 x 40 

cm 
m² 59,90 10,90 652,91 

210 
Roldana plástica, tamanho 30 x 30 mm, para instalação 

elétrica aparente  
unidade 1,00 0,25 0,25 

211 Rolo de lã de carneiro 23 cm (sem cabo) unidade 2,00 24,39 48,78 

212 Selante elástico a base de poliuretano ml 3,00 23,57 70,71 

213 Sifão plástico tipo copo 1 1/4" x 1 1/2" unidade 1,00 12,89 12,89 

214 
Solução de silicone hidrorrepelene para aplicação em tijolos e 

concretos aparente 
L 7,00 24,19 169,33 

215 Solução limpadora para PVC, frasco com 1000 cm³ unidade 4,00 40,95 163,80 

216 Solvente diluente a base de aguarras L 3,00 9,80 29,40 

217 Soquete base E27 unid. 12,00 2,17 26,04 

218 Suporte de fixação para espelho/placa 4" x 2"  unidade 20,00 1,31 26,20 

219 
Suporte mão francesa em aço, abas iguais 40 cm, branco, 

para suportar 70 kg 
unidade 4,00 24,74 98,96 

220 
Suporte metálico zincado dobrado, diâmetro entre 119 e 170 

mm 
unidade 18,00 13,46 242,28 

221 Tabua de madeira 3ª qualidade 2,5 x 23,0 cm não aparelhada m 50,00 11,09 554,50 

222 Tábua madeira 2ª qualidade 2,5 x 20,0 cm não aparelhada  m 60,00 10,89 653,40 

223 Tábua madeira 2ª qualidade 2,5 x 30,0 cm não aparelhada  m 760,00 16,34 12.418,40 

224 Tampa para condulete 3/4" 01 função retangular unid. 3,00 2,45 7,35 

225 Tampa para condulete 3/4" 02 funções hexagonais unid. 4,00 2,89 11,56 

226 Tampa para condulete 3/4" 02 funções retangulares unid. 3,00 5,40 16,20 

227 Tampa PVC cega unid. 25,00 1,83 45,75 

228 Tanque louça branca suspenso 20 litros unidade 1,00 277,25 277,25 
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229 Tê misturador soldável CPVC 22 mm unidade 1,00 6,86 6,86 

230 Tê sanitário PVC,  100 x  50mm unidade 1,00 11,40 11,40 

231 Tê sanitário PVC,  50 x  50mm unidade 5,00 5,06 25,30 

232 
Tê soldável PVC 90°, com bucha de latão na bolsa central, 25 

mm x 3/4" 
unidade 2,00 7,58 15,16 

233 Tê soldável PVC, 90°, 25 mm, para água fria predial unidade 26,00 0,97 25,22 

234 Tê soldável PVC, 90°, 32 mm, para água fria predial unidade 26,00 2,43 63,18 

235 
Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio 

d=1,20 a 1,70 mm, malha 15 x 15 mm 50 x 12 cm (34547) 
m 265,00 1,68 445,20 

236 
Tela de arame galvanizado, hexagonal, fio 0,56 mm, malha 

1/2", h= 1,0 m  
m² 127,00 8,68 1.102,36 

237 Telha de aço zincado trapezoidal, h= 40 mm e= 0,5 mm m² 120,00 24,37 2.924,40 

238 Tinta esmalte sintético fosco L 73,00 21,86 1.595,78 

239 Tinta latex PVA premium, cor branco L 40,00 12,70 508,00 

240 Tomada hexagonal 2P + T 20A (placa, suporte e módulo) conjunto 11,00 9,26 101,86 

241 Torneira cromada de mesa para lavatório 1/2" ou 3/4" unidade 1,00 45,00 45,00 

242 
Torneira cromada de parede para cozinha sem arejador  1/2" 

ou 3/4" 
unidade 1,00 37,27 37,27 

243 
Torneira de bóia convencional plástica 1/2 " com balão 

plástico 
unidade 7,00 21,75 152,25 

244 Tubo galvanizado DN 2" e= 3,65 mm m 264,00 52,06 13.743,84 

245 Tubo PVC soldável, DN 25 mm, água fria m 80,00 2,86 228,80 

246 Tubo PVC soldável, DN 32 mm, água fria m 380,00 6,12 2.325,60 

247 Tubo PVC, série normal, DN 100 mm, para esgoto predial m 68,00 9,59 652,12 

248 Tubo PVC, série normal, DN 40 mm, para esgoto predial m 17,25 3,63 62,62 

249 Tubo PVC, série normal, DN 50 mm, para esgoto predial m 15,41 6,24 96,16 

250 Tubo PVC, série normal, DN 75 mm, para esgoto predial m 92,00 8,44 776,48 

251 Tubo soldável CPVC 22 mm m 14,23 11,74 167,06 

252 Válvula plástico branco para lavatório 1" sem unho e ladrão unidade 1,00 2,59 2,59 

253 
Válvula plástico cromado tipo americana para pia de cozinha 

3 1/2" x 1  1/2" 
unidade 2,00 12,77 25,54 

254 
Vedação de calha em borracha cor preta, diâmetro entre 119 e 

170 mm 
unidade 15,00 0,38 5,70 

255 Vedação PVC 100 mm para saida de vaso sanitário unidade 1,00 1,86 1,86 

256 Vidro temperado incolor e= 6,0 mm m² 10,00 78,47 784,70 

257 Ferramentas         

258 Alavanca redonda 1" x 1,50 m unidade 1,00 54,90 54,90 

259 Balde plástico 10 L unidade 4,00 7,05 28,20 

260 Carrinho de mão unidade 2,00 96,75 193,50 

261 Cavadeira articulada  unidade 1,00 16,84 16,84 

262 Cavadeira articulada 1,40 m unidade 1,00 18,79 18,79 

263 Cavadeira reta 9" unidade 1,00 44,62 44,62 

264 Colher de pedreiro 8" unidade 3,00 13,74 41,22 
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265 Colher de pedreiro 9" com cabo unidade 2,00 14,98 29,96 

266 Desempenadeira de aço 12 x 25 cm unidade 3,00 9,68 29,04 

267 Desempenadeira metálica com cabo de madeira unidade 2,00 9,71 19,42 

268 Enxada 25 x 23 cm unidade 4,00 23,96 95,84 

269 Mangueira cristal para nivel m 40,00 0,82 32,80 

270 Masseira plástica 20L unidade 4,00 19,50 78,00 

271 Nivel de bolha  unidade 2,00 14,86 29,72 

272 Pá de bico com cabo de madeira 70 cm unidade 4,00 28,36 113,44 

273 Picareta com cabo de 95 cm unidade 2,00 29,48 58,96 

274 Prumo de aço para parede unidade 4,00 22,17 88,68 

275 Régua de alumínio 2 x 1" com 2m unidade 4,00 52,04 208,16 

276 Soquete para compactação unidade 4,00 80,00 320,00 

  
TOTAL LOTE 01 

      188.879,37 

 

LOTE 02 

ITEM EPI Unidade 
Quantida

de 
Custo 

Unitário 
Custo               
Total 

277 Bota de PVC preta. Cano médio, sem forro par 10,00 29,05 290,50 

278 
Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho 
acolchoado 

par 7,00 48,43 339,01 

279 
Capacete de segurança aba frontal com suspensão de 
polietileno, sem jugular 

unidade 10,00 10,09 100,90 

280 Luva de lona par 20,00 5,15 103,00 

281 Luva raspa de couro, cano curto par 4,00 9,08 36,32 

282 Luva soldador, cano longo par 4,00 19,52 78,08 

283 
Óculos de segurança com lente incolor, armação nylon, 
proteção UVA e UVB 

unidade 10,00 3,93 39,30 

284 
Protetor auditivo tipo plug de inserção com cordão, 
atenuação superior a 15 Db 

unidade 10,00 1,51 15,10 

  TOTAL LOTE 02 
      1.002,21 

 

 

LOTE 03 
ITEM - LOCAÇÃO MAQUINÁRIO Unidade Quantidade 

Custo 
Unitário 

Custo               
Total 

285 
Vibrador de imersão,diâmetro de ponteira 45 mm, 
motor elétrico trifásico potência 2 CV 

Dia 30,00 28,32 849,60 

286 
Serra circular de bancada, potência de 5 HP com coifa 
para disco 10" 

Dia 20,00 58,56 1.171,20 

287 Máquina de solda inversora DC portátil 220 V Dia 4,00 887,76 3.551,04 
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288 

Betoneira capacidade nominal de 400 L, capacidade de 
mistura 310 L, motor trifásico potência de 2,0 HP sem 
carregador 

Dia 120,00 45,60 5.472,00 

289 
Trator de esteiras, potência 110 HP, peso operacional 
16,7 T, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m³ 

hora 2,00 167,57 335,14 

290 

Caminhão Basculante 6 m³, peso bruto total 16.000 Kg, 
carga útil máxima 13.071 Kg, distância entre eixos 4,80 
m, potência 230 CV 

hora 7,00 112,01 784,07 

291 

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 145 HP, 
capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 
11632 Kg  

hora 7,00 183,22 1.282,54 

  TOTAL LOTE 03       13.445,59 

 

  
TOTAL:   LOTES 01, 02 e 03 

  
    203.327,17 

 

5 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

5.1 – Os materiais a serem adquiridos enquadram-se na modalidade de Pregão Presencial - Decreto 

3.555/2000. 

 

6 – DO HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

 

6.1 – Os materiais deverão ser entregues de forma parcelada e por demanda da CODHAB, no SIA 

TRECHO 6 LOTES 255/265/275/285, e no local da obra localizado na Quadra 105 Sol Nascente Trecho II, 

conforme necessidade desta Companhia. Telefone para contato: (61) 3214 -1849 

 

7 – DO JULGAMENTO 

 

7.1 – A adjudicação será por lote, visando ampliar a participação de empresas de mesmo ramo. 

 

8 – DO PRAZO E DAS ESPECIFICAÇÕES DA ENTREGA 

 

8.1 – A CONTRATADA se responsabilizará pela entrega, incluindo o transporte dos materiais, a qual 

deverá ser efetivada no dia e hora pré-determinados pela CODHAB; 

 

8.2 – Os produtos serão solicitados pela CODHAB/DF, de forma parcelada, via e-mail, com o mínimo de 

10(dez) dias de antecedência; 

 

8.3 -  A previsão é que ocorra 01(uma) entrega mensal até o término do exercício; 
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8.4 – Em caso de recusa do material pela CODHAB, a CONTRATADA deverá efetivar a substituição do 

mesmo no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da comunicação da recusa. 

 

8.5 – A CONTRATADA deverá executar fielmente as entregas de acordo com as requisições expedidas, 

não se admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da fiscalização. 

 

9 – ESTIMATIVA DE PREÇOS  

9.1 – O Valor total estimado para a presente aquisição é de : 

 

Protótipo 01 (casa)– R$ 49.575,04 

Protótipo 02 (Edifício) – R$ - 153.752,07 

Total Geral - R$ 203.327,11 ( Duzentos e três mil, trezentos e vinte e sete mil, onze centavos).  

 

 

10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1 – Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais fornecidos em desacordo com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA; 

 

10.2 – Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade no fornecimento dos materiais; 

 

10.3 – Impedir que terceiros forneçam os materiais objeto deste Termo; 

 

10.4 – Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor designado para essa finalidade; 

 

10.5 – Receber os materiais, verificando as condições de entrega, conferindo a compatibilidade das 

especificações constantes da Nota Fiscal com a Nota de Empenho e atestando seu recebimento; 

 

10.6 – Rejeitar, com a devida justificativa, qualquer produto entregue fora das especificações 

contratadas, arcando a CONTRATADA com ônus decorrente do fato. 

 

10.7 – Encaminhar a solicitação de material à CONTRATADA, especificando detalhadamente o material a 

ser entregue e a quantidade, como no mínimo de 07(sete) dias de antecedência. 

 

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

11.1 – Promover o fornecimento dos materiais dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 

observados, especialmente, os endereços, dias e horários fixados pela CODHAB; 

 

11.2 – Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outra empresa; 
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11.3 – Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas, sem qualquer ônus à CODHAB/DF; 

 

11.4 – Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CODHAB/DF; 

 

11.5 – Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto do Órgão, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às 

normas disciplinares da CODHAB/DF; 

 

11.6 – Comunicar a CODHAB/DF qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento 

dos materiais e prestar os esclarecimentos cabíveis; 

 

11.7 – Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 

11.8 – Entregar a Nota Fiscal/Fatura na CODHAB/DF juntamente com a Certidão Negativa de Débitos 

Relativos às Contribuições Previdenciárias, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Certidão Negativa 

de Débitos da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.   

 

 

12 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

12.1 – 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 

02/05/2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 

 

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

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

 

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

 

IV – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº 

12.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

 

V – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais; 

 

12.2 – O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento. 
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12.3 – 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; 

 

 

13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1 - Fica estabelecido o Foro do Distrito Federal – Seção Judiciária de Brasília; 

 

 

13.2 - O presente Termo de Referência foi elaborado segundo as necessidades  desta Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. 

 

 

                                            Brasília,  09 de Novembro de 2016 
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ANEXO   II-A 

 

Contrato para Aquisição de Bens pelo Distrito Federal nº 
___/___ - ___, nos termos do Padrão nº 08/2002. 

Processo nº __________________. 

 

Cláusula Primeira – Das Partes 
 

A COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB, empresa pública, dotada de 

personalidade jurídica de direito privado, com autorização legislativa de criação pela Lei 4.020, de 25 de setembro de 

2007, integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, estando vinculada à Secretaria de Estado 

de Habitação Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal-SEDHAB, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 

09.335.575/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra-06, Bloco “A”, nº 50, 5º andar, Edifício Sofia, 

Brasília/DF, neste ato representado por seu Presidente, GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA, brasileiro, 

viúvo, portador da cédula de identidade no 305.776, expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF sob o no 119.788.561-

72, residente e domiciliado em Brasília-DF, com autorização da Diretoria Executiva da CODHAB/DF, com delegação 

de competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito 

Federal (Decreto no. 32.598/2010) doravante denominada simplesmente CODHAB/DF, e a 

empresa___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o no.____________________  com 

sede___________________________, neste ato representada por seu Diretor, 

__________________,______________, residente e domiciliados nesta Capital, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, CNPJ nº ________________, com sede em _________, representada por 

______________, na qualidade de ______________. 

 

Cláusula Segunda – Do Procedimento 
 

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº  ______ (fls. ______), 
da Proposta de fls. _____ e da Lei nº 8.666 21.06.93. 
 

Cláusula Terceira – Do Objeto 
 

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

Cláusula Quarta – Da Forma de Fornecimento 
 

A entrega do objeto processar-se-á de forma parcelada, conforme especificação contida no 
Edital de _______ nº ___ (fls. ___) e na Proposta de fls. ___, facultada sua prorrogação 
nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente justificada por 
escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato. 

 
Cláusula Quinta – Do Valor 
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5.1 - O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de 

_______(_______) ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no 
orçamento corrente – Lei Orçamentária nº ______, de ______, enquanto a parcela 
remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) 
seguinte(s). 

 
Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 
 

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
 
I – Unidade Orçamentária: 
II – Programa de Trabalho: 
III – Natureza da Despesa: 
IV – Fonte de Recursos: 
6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº 

_____, emitida em _______, sob o evento nº ________, na modalidade ____________. 
Cláusula Sétima – Do Pagamento 
 

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

 
 

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência 
 

O contrato terá vigência de ______ meses, a contar da data de sua assinatura. 
 

Cláusula Nona – Da garantia 
 

A garantia ou assistência técnica do bem está especificada em Termo de Garantia, anexo a 
este Contrato. 

 
Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal 
 

O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de 
culpa. 

 
Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada 
 

11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal: 
 
I – até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos 

previdenciários, resultantes da execução do Contrato; 
II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 
11.2 – Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas 

decorrentes da prestação de serviço. 
11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes. 
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11.4 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

 
Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual 
 

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo 
Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a  modificação do objeto. 

 
12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou 

penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações 
orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de 
aditamento. 

 
 

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades 
 

O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato 
sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou 
judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada 
ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral. 

 
Cláusula Décima Quarta – Da Dissolução 
 

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação 
escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem 
interrupção do curso normal da execução do Contrato. 

 
Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão 
 

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

 
Cláusula Décima Sexta – Dos  débitos para com a Fazenda Pública 
 

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

 
Cláusula Décima Sétima – Do Executor 
 

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

 
Cláusula Décima Oitava  - Da Publicação e do Registro 
 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 
Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
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assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser 
providenciado o registro do instrumento pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 
 
Cláusula Décima Nona – Do Foro 
 

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

 
Brasília, _____ de ___________ de 20__ 
 

Pelo Distrito Federal: 
Pela Contratada: 
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ANEXO   II-B 

 

 

(CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM PRORROGAÇÃO) 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

Cláusula Primeira – Das Partes 
 

A COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB, empresa pública, dotada de 

personalidade jurídica de direito privado, com autorização legislativa de criação pela Lei 4.020, de 25 de setembro de 

2007, integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, estando vinculada à Secretaria de Estado 

de Habitação Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal-SEDHAB, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 

09.335.575/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra-06, Bloco “A”, nº 50, 5º andar, Edifício Sofia, 

Brasília/DF, neste ato representado por seu Presidente, GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA, brasileiro, 

viúvo, portador da cédula de identidade no 305.776, expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF sob o no 119.788.561-

72, residente e domiciliado em Brasília-DF, com autorização da Diretoria Executiva da CODHAB/DF, com delegação 

de competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito 

Federal (Decreto no. 32.598/2010) doravante denominada simplesmente CODHAB/DF, e a 

empresa___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o no.____________________  com 

sede___________________________, neste ato representada por seu Diretor, 

__________________,______________, residente e domiciliados nesta Capital, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, CNPJ nº ________________, com sede em _________, representada por 

______________, na qualidade de ______________. 

 

Cláusula Segunda – Do Procedimento 
 

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

Cláusula Terceira – Do Objeto 
 

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

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução 
 

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

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

 
5.2 – Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, terão seus 

valores, anualmente, reajustados por índice adotado em lei, ou na  falta de previsão 
específica, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. 

 
Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 
 

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
 
I – Unidade Orçamentária: 
II – Programa de Trabalho: 
III – Natureza da Despesa: 
IV – Fonte de Recursos: 
 
6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº 

_____, emitida em _______, sob o evento nº ________, na modalidade ____________. 
 

Cláusula Sétima – Do Pagamento 
 

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

 
Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência 
 

O contrato terá vigência de ______ meses, a contar da data de sua assinatura, permitida a 
prorrogação na forma da lei vigente. 

 
Cláusula Nona – Das garantias 
 

A garantia para a execução do Contrato será prestada na forma de ________, conforme 
previsão constante do Edital. 

 
Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal 
 

10.1. O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de 
dolo e de culpa. 

 
10.2- Condições estabelecidas no item 10 do termo de referência, anexo I do Edital. 
 
 

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada 
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11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal: 
 
I – até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos 

previdenciários, resultantes da execução do Contrato; 
II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 
 
11.2 – Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas 

decorrentes da prestação de serviço. 
 
11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes. 
 
11.4 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

 
11.5- Condições estabelecidas no item 11 do termo de referência, anexo I do Edital. 
 

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual 
 

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo 
Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a  modificação do objeto. 

 
12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou 

penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações 
orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de 
aditamento. 

 
Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades 
 
 

O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato 
sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou 
judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada 
ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral. 

 
Cláusula Décima Quarta – Da Dissolução 
 
 

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação 
escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem 
interrupção do curso normal da execução do Contrato. 

 
Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão 
 
 

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

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

 
Cláusula Décima Sétima – Do Executor 
 

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

 
Cláusula Décima Oitava  - Da Publicação e do Registro 

 
 
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 

Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser 
providenciado o registro do instrumento pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 
 
Cláusula Décima Nona – Do Foro 
 

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

 
Brasília, _____ de ___________ de 20__ 
 
 
 
 

Pelo Distrito Federal: 
 
Pela Contratada: 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES  

 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

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

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

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos. 

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

 

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

 

(data) 

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

(representante) 

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

 

 

 

                         D E C L A R A Ç Ã O  D E  C I Ê N C I A  E TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

 

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº 

______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ 

_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos 

de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações 

efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, nos termos do Decreto Federal nº 5.450, de 31/05/2005, adotado 

no âmbito do DF através do Decreto nº 25.966, de 23/06/2005 e  Decreto Federal 3.555/2000. Declara ainda, que 

constam inclusos nos preços ofertados todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer 

outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 
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ANEXO V 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

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

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

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

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

porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído 

pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que 

está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei 

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

Complementar. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO VI 
Modelo de Proposta  

 
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(em papel timbrado da empresa) 
 

 

 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

À CODHAB,  

 

Razão social: 

Ramo de atividade: 

Data de Início: 

 

Nome do proprietário ou do representante legal do Associação/Cooperativa: 

 

 

Cadastramento Municipal/Distrital CNPJ 

ISSQN Outro 

 

Endereço do estabelecimento: 

 

Bairro: CEP: Telefone: 

 

Nome do Representante Legal: 

 

CPF:  

 

Edital de interesse: _____________ 

 

 

 

 

               ______________ % 

 

Local e Data 
 

____________________________________ 

Carimbo/ Assinatura do participante 
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LOTE 01 

ITEM MATERIAL Unidade Quant. 
Custo 

Unitário 

Custo               

Total 

1.  Peça de madeira nativa/regional 7,5 x 7,5 cm não aparelhada  m 50,00   

2.  Abraçadeira galvanizada tipo unha 1" unid. 22,00   

3.  Abraçadeira galvanizada tipo unha 3/4" unid. 121,00   

4.  Ácido muriático L 2,00   

5.  Aço CA-50 ø 10,0 mm Kg 3.636,07   

6.  Aço CA-50 ø 12,5 mm Kg 60,83   

7.  Aço CA-50 ø 6,3 mm Kg 95,62   

8.  Aço CA-50 ø 8,0 mm Kg 364,98   

9.  Aço CA-60 ø 5,0 mm Kg 350,95   

10.  
Acoplamento de condutor pluvial PVC, DN 100 mm, para 

drenagem pluvial 
unidade 4,00   

11.  
Adaptador PVC roscável com flanges e anel de vedação 1/2" 

para caixa d'água 
unidade 1,00   

12.  
Adaptador PVC roscável com flanges e anel de vedação 3/4" 

para caixa d'água 
unidade 6,00   

13.  
Adaptador PVC roscável com flanges livres, 32 mm x 1", 

para caixa d'água 
unidade 14,00   

14.  
Adaptador PVC soldável longo, com flange livre,  25 mm X 

3/4", para caixa d'água 
unidade 7,00   

15.  Adesivo para tubos CPVC 75 g unidade 4,00   

16.  Adesivo plástico para  PVC, frasco com 850 g unidade 8,00   

17.  Alizar/Guarnição e= 1,0 cm L= 4,5 cm m 50,00   

18.  Anel de borracha para tubo DN 100 mm unidade 56,00   

19.  Anel de borracha para tubo DN 40 mm unidade 15,00   

20.  Anel de borracha para tubo DN 50 mm unidade 9,00   

21.  Anel de borracha para tubo DN 75 mm unidade 57,00   

22.  
Aquecedor solar reservatório de 200 L, com duas placas 

coletoras de 1,42 m² 
unidade 7,00   

23.  Arame galvanizado 12 BWG, 2,76 mm Kg 20,00   

24.  Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm  kg 80,00   

25.  Areia Grossa m³ 44,00   

26.  Areia Média m³ 111,00   

27.  Argamassa colante AC I para cerâmica kg 440,00   

28.  
Armação vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço 

galvanizado 3/16", com 01 estribo e 01 isolador 
unidade 1,00   

29.  Arruela de pressão galvanizada 3/4" unidade 4,00   

30.  Arruela em alumínio com rosca de 3/4" para eletroduto unidade 16,00   

31.  
Arruela quadrada em aço galvanizado, largura= 38 mm, e= 3 

mm, diâmetro furo= 18 mm 
unidade 2,00   
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32.  Arruela zamak 1 1/2" unidade 9,00   

33.  Arruela zamak 1/2" unidade 2,00   

34.  Bacia sanitária com caixa acoplada de louça branca unidade 1,00   

35.  Bancada de marmore sintético com cuba 120 x 60 cm unidade 1,00   

36.  
Batente/Portal e= 3,0 cm L= 13,0 cm, portas de 60 a 120 cm 

x 210 cm  
unidade 8,00   

37.  
Bloco cerâmico de vedação furos na vertical 14 x 19 x 39 cm 

- 4,5 Mpa 
unidade 7.772,00   

38.  Bocal PVC, diâmetro de saída entre 80 e 100 mm unidade 2,00   

39.  Bucha de nylon S4 unidade 56,00   

40.  Bucha de nylon S6 unidade 146,00   

41.  Bucha em alumínio com rosca de 3/4" para eletroduto unidade 16,00   

42.  
Bucha S-10 com parafuso 6,10 x 65 mm em aço zincado 

rosca soberba, cabeça chata 
unidade 20,00   

43.  Bucha zamak 1 1/2" unidade 9,00   

44.  Bucha zamak 1" unidade 4,00   

45.  Bucha zamak 1/2" unidade 2,00   

46.  Cabeçeira direita PVC diâmetro entre 119 e 170 mm unidade 4,00   

47.  Cabo armado para rolo de pintura 23 cm  unidade 2,00   

48.  
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 10 mm², TP 

Pirastic Pirelli ou equiv.  
m 36,00   

49.  Cabo de cobre NU 10 mm2 meio duro m 264,00   

50.  Cabo isolado PVC 450/750V 10,0 mm² m 47,10   

51.  Cabo isolado PVC 450/750V 2,5 mm² m 406,25   

52.  Cabo isolado PVC 450/750V 6,0 mm² m 29,30   

53.  Caixa  de passagem PVC  4 x 2" para eletroduto unidade 2,00   

54.  Caixa d'água em polietileno 750 L unidade 7,00   

55.  Caixa de areia com grelha 60 x 60 cm unidade 1,00   

56.  Caixa de areia com grelha DN 100 mm unidade 1,00   

57.  
Caixa de gordura simples, concreto pré moldado com tampa , 

ø 40 cm 
unidade 2,00   

58.  Caixa de passagem metálica 350 x 350 x 120 mm unidade 1,00   

59.  
Caixa de proteção para medidor monofásico e disjuntor em 

chapa de ferro galvanizado  
unidade 1,00   

60.  Caixa inspeção, concreto pré moldado com tampa, ø 40 cm unidade 3,00   

61.  Caixa octogonal fundo móvel PVC  3 x 3"  unidade 11,00   

62.  Caixa para hidrômetro concreto pré moldado unidade 7,00   

63.  Cal Hidratada Kg 3.000,00   

64.  
Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24 corte 33 

cm 
m 34,00   

65.  Canaleta PVC lisa 30 x 50 mm m 2,00   

66.  Canaleta PVC lisa 80 x 80 mm m 2,00   

67.  Cantoneira aço abas iguais 19 x 19 mm e= 1,/8" Kg 150,00   
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68.  Cantoneira de aço abas iguais (qualquer bitola), e= 1/8" Kg 75,00   

69.  
Chapa de madeira compensada resinada de 2,20 x 1,10 m e= 

17 mm 
unidade 200,00   

70.  
Chapa de madeira compensada resinada de 2,20 x 1,10 m e= 

18 mm 
unidade 100,00   

71.  
Chuveiro comum plástico branco, com cano, três 

temperaturas, 5500 W 
unid. 1,00   

72.  Cimento CP II - 32 Kg 48.500,00   

73.  
Cinta circular em aço galvanizado de diâmetro 150 mm para 

fixação caixa de medição 
unidade 2,00   

74.  Condulete alumínio tipo C 3/4" com tampa unidade 8,00   

75.  Condulete PVC 5 entradas 3/4" unidade 16,00   

76.  Condulete PVC 6 entradas 3/4" unidade 8,00   

77.  
Conector metálico, tipo parafuso fendido (split bolt), para 

cabos até 10 mm² 
unidade 2,00   

78.  Conector soldável CPVC 22 mm x 3/4" unidade 3,00   

79.  Curva 45° PVC roscavel 1" unidade 4,00   

80.  Curva 90° aço galvanizado 1 1/2" unidade 2,00   

81.  Curva 90° PVC rígido roscável curta de 1/2" unidade 2,00   

82.  Curva soldável CPVC 90° 22 mm unidade 3,00   

83.  Curva soldável de PVC 45° 25 mm unidade 2,00   

84.  Curva soldável de PVC 90° 25 mm unidade 25,00   

85.  Degrau para escada reta unidade 33,00   

86.  
Desmoldante protetor para formas de madeira, base oleosa 

emulsionada em água 
L 30,00   

87.  
Desmoldante protetor para formas de madeira, base oleosa 

emulsionada em água 
L 100,00   

88.  Disjuntor monopolar 10 até 30 A, tensão 240V unid. 4,00   

89.  Disjuntor monopolar 35 até 50 A, tensão 240V unid. 4,00   

90.  
Disjuntor tipo Nema, monopolar 35 até 50 A, tensão de apoio 

240 V 
unidade 1,00   

91.  Dispositivo proteção contra surto 275V - 8KA unid. 2,00   

92.  
Dobradiça em aço/ferro 3 1/2" x 3" e= 1,9 a 2,0 mm tampa 

bola com parafuso 
unidade 20,00   

93.  Elemento vazado concreto 40 x 40 x 10 cm unidade 30,00   

94.  Eletrodo AWS E-7018 (OK 48,04; WI 718) D= 4,0 mm Kg 54,00   

95.  Eletroduto de PVC rigido roscável de 1" m 273,00   

96.  Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2", sem luva m 14,00   

97.  Eletroduto galvanizado 1" m 18,25   

98.  Eletroduto galvanizado 3/4" m 96,85   

99.  Engate/rabicho flexível em aço inox 1/2" x 30 cm unidade 1,00   

100.  
Engate/rabicho flexível plástico PVC ou ABS branco 1/2" x 

30 cm 
unidade 2,00   
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101.  Espaçador/distanciador em plástico  unidade 2.000,00   

102.  Espelho/placa 4" x 2" unidade 20,00   

103.  

Fechadura de embutir para porta de banheiro, tipo tranqueta, 

máquina 40 mm , maçaneta alavanca e rosetas redondas em 

metal cromado 

unidade 1,00   

104.  

Fechadura de embutir para porta externa/entrada, máquina 40 

mm com cilindro, maçaneta alavanca e espelho em metal 

cromado 

unidade 2,00   

105.  

Fechadura de embutir para porta interna, tipo gorges (chave 

grande), máquina 40 mm , maçaneta alavanca e rosetas 

redondas em metal cromado 

unidade 3,00   

106.  Fita isolante auto fusão unidade 3,00   

107.  Fita veda rosca, rolo de 18 mm x 10 m  unidade 2,00   

108.  Fita veda rosca, rolo de 18 mm x 50 m  unidade 2,00   

109.  Flange saída para reservatório de água 22mm unidade 2,00   

110.  Fundo anticorrosivo para metais ferrosos L 40,00   

111.  

Haste de aterramento em aço, 3,00 m comprimento e DN= 

5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector 

tipo grampo 

unidade 1,00   

112.  
Haste reta para gancho de ferro galvanizado com rosca, 1/4" 

x 30 cm, com porca e arruela de vedação 
conjunto 200,00   

113.  
Haste reta para gancho de ferro galvanizado com rosca, 1/4" 

x 30 cm, com porca e arruela de vedação 
conjunto 500,00   

114.  Hidrometro unijato 1/2", vazão máxima de 3,0 m³  unidade 1,00   

115.  Hidrometro unijato 3/4", vazão máxima de 5,0 m³  unidade 6,00   

116.  Interruptor bipolar DR (In 30mA) 25A unid. 2,00   

117.  Interruptor bipolar DR (In 30mA) 40A unid. 1,00   

118.  Interruptor paralelo 10 A, 250 V unidade 10,00   

119.  Interruptor simples 10 A, 250 V unid. 3,00   

120.  
Isolador de porcelana, tipo roldana,72 x 72 mm, para uso em 

baixa tensão  
unidade 1,00   

121.  Joelho de transição soldável CPVC 90° 22 mm x 3/4" unidade 1,00   

122.  Joelho soldável CPVC  90° 22 mm unidade 8,00   

123.  Joelho soldável PVC 90°, com bucha de latão, 25 mm x 1/2" unidade 5,00   

124.  Joelho soldável PVC 90°, com bucha de latão, 25 mm x 3/4" unidade 5,00   

125.  Joelho soldável PVC 90°, DN 100 mm, para esgoto predial unidade 20,00   

126.  Joelho soldável PVC 90°, DN 40 mm, para esgoto predial unidade 9,00   

127.  Joelho soldável PVC 90°, DN 50 mm, para esgoto predial unidade 3,00   

128.  Joelho soldável PVC 90°, DN 75 mm, para esgoto predial unidade 21,00   

129.  Joelho soldável PVC, 90°, 25 mm, para água fria predial unidade 25,00   

130.  Joelho soldável PVC, 90°, 32 mm, para água fria predial unidade 73,00   

131.  Joelho soldável PVC, PB 45° 40 mm unidade 2,00   

132.  Joelho soldável PVC, PB 45° 50 mm unidade 3,00   
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133.  Kit cavalete PVC com registro 1/2" completo unidade 7,00   

134.  Laje pré moldada m² 74,20   

135.  Laje pré moldada, sobrecarga de 350 Kg/m², vão até 3,50 m m² 452,00   

136.  Lâmpada compacta 20W unid. 11,00   

137.  Lavatório louça branca suspenso 40 x 30 cm unidade 1,00   

138.  Lixa d'água em folha, grão 100 unidade 10,00   

139.  Lixa em folha para ferro nº 150 unidade 230,00   

140.  Lixa em folha para parede ou madeira nº 120 unidade 50,00   

141.  Luminária tipo spot unid. 11,00   

142.  Luva aço galvanizado 1 1/2" unidade 8,00   

143.  Luva aço galvanizado 1" unidade 3,00   

144.  Luva aço galvanizado 1/2" unidade 2,00   

145.  Luva de transição soldável CPVC 22 mm x 1/2" unidade 2,00   

146.  Luva PVC rígido roscavel de 1" unidade 4,00   

147.  Luva PVC rígido roscavel de 1/2" unidade 2,00   

148.  Luva soldável CPVC 22 mm unidade 2,00   

149.  Luva soldável CPVC 28 mm unidade 2,00   

150.  Luva soldável PVC com rosca 25 mm x 3/4" unidade 3,00   

151.  Luva soldável PVC, 25 mm, para água fria unidade 13,00   

152.  Luva soldável PVC, 32 mm, para água fria unidade 57,00   

153.  Luva soldável PVC, DN 100 mm, para esgoto predial unidade 7,00   

154.  Luva soldável PVC, DN 40 mm, para esgoto predial unidade 2,00   

155.  Luva soldável PVC, DN 50 mm, para esgoto predial unidade 2,00   

156.  Luva soldável PVC, DN 75 mm, para esgoto predial unidade 7,00   

157.  Massa corrida PVA para paredes internas L 24,00   

158.  Massa para vidro Kg 4,00   

159.  Massa plástica para marmore Kg 2,00   

160.  Parafuso comum sextavado, diâmetro 12,7 x 25,4 mm cento 5,00   

161.  
Parafuso comum, ASTM, sextavado, diâmetro 12,7 x 25,4 

mm 
cento 1,00   

162.  Parafuso niquelado para fixar lavatório, completo unidade 2,00   

163.  Parafuso niquelado para fixar vaso sanitário, completo unidade 4,00   

164.  
Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata, fenda simples 

3,2 x 20 mm 
unidade 20,00   

165.  Parafuso rosca soberba zincado, cabeça chata 3,2 x 20 mm unidade 56,00   

166.  Parafuso rosca soberba zincado, cabeça chata 4,8 x 40 mm unidade 146,00   

167.  
Parafuso rosca soberba zincado, cabeça chata e fenda simples 

3,5 x 25 mm 
unidade 60,00   

168.  
Parafuso tipo chumbador parabolt, ø 3/8", comprimento 75 

mm 
unidade 50,00   

169.  
Parafuso tipo chumbador parabolt, ø 3/8", comprimento 75 

mm 
unidade 200,00   
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170.  
Parafuso zincado, sextavado, rosca inteira, diâmetro 5/8", 

comprimento 3", com porca e arruela de pressão média 
unidade 2,00   

171.  
Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica 

400 g 
unidade 2,00   

172.  Patamar para escada reta unidade 3,00   

173.  Peça de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo) m 250,00   

174.  Peça de madeira nativa/regional 7,5 x 7,5 cm não aparelhada  m 350,00   

175.  Pedra britada nº 1 m³ 58,00   

176.  Pedra britada nº 2 m³ 20,00   

177.  Perfil U aço galvanizado ASTM A36, 127 x 50 mm e= 3 mm Kg 500,00   

178.  
Perfil U enrijecido aço galvanizado dobrado, 150 x 60 x 20 

mm  e= 3,00 mm 
Kg 350,00   

179.  
Perfil U enrijecido aço galvanizado dobrado, 200 x 75 x 25 

mm  e= 3,75 mm 
Kg 300,00   

180.  
Perfil UDC, simples aço laminado galvanizado ASTM A36, 

127 x 50 mm, e= 3 mm 
Kg 300,00   

181.  Pincel chato (trincha) cerdas gris 1 1/2" unidade 2,00   

182.  Pincel chato (trincha) cerdas gris 3" unidade 2,00   

183.  Pino de aço com furo, haste = 27 mm  cento 9,00   

184.  
Porta de madeira para pintura, semi oca 80 x 210 cm 

espessura 3,5 cm  
unidade 6,00   

185.  Poste de concreto unidade 1,00   

186.  Poste de concreto circular, 100 Kg, h = 7 m  unidade 1,00   

187.  Prego aço polido com cabeça 17 x 21 cm  Kg 10,00   

188.  Prego aço polido com cabeça 18 x 27 mm Kg 5,00   

189.  Prego aço polido com cabeça 18 x 30 cm  Kg 5,00   

190.  Prego aço polido com cabeça dupla 17 x 27 cm Kg 10,00   

191.  Prego de aço polido com cabeça 12 x 12 mm Kg 2,00   

192.  Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 mm Kg 2,00   

193.  
Quadro de distribuição em chapa aço galvanizada de embutir 

em barramento para 12 disjuntores 
unidade 1,00   

194.  
Quadro de distribuição em chapa aço galvanizada de embutir 

sem barramento par 06 disjuntores 
unidade 6,00   

195.  
Ralo sifonado PVC cilíndrico, 100 x 40 mm, com grelha 

redonda branca 
unidade 1,00   

196.  Rebite de alumínio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm Kg 1,00   

197.  Registro Aquaterm 22 mm unidade 3,00   

198.  
Registro de esfera PVC, com volante, VS, soldável, DN 32 

mm 
unidade 7,00   

199.  
Registro de esfera, PVC com volante, VS, soldável, DN 25 

mm 
unidade 1,00   

200.  Registro de gaveta bruto, latão bitola 1" unidade 4,00   

201.  Registro de gaveta bruto, latão bitola 3/4" unidade 7,00   
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202.  
Registro de gaveta com acabamento e canopla cromados, 

bitola 3/4" 
unidade 4,00   

203.  
Registro de pressão com acabamento e canopla cromados, 

bitola 3/4" 
unidade 2,00   

204.  Rejunte branco, cimentício kg 15,00   

205.  Rejunte colorido, cimentício Kg 15,00   

206.  Rejunte epoxi branco Kg 5,00   

207.  Removedor de tinta óleo/esmalte verniz L 10,00   

208.  
Revestimento em cerâmica esmaltada extra, PEI 4, 20 x 20 

cm 
m² 14,20   

209.  
Revestimento em cerâmica esmaltada extra, PEI 4, 40 x 40 

cm 
m² 59,90   

210.  
Roldana plástica, tamanho 30 x 30 mm, para instalação 

elétrica aparente  
unidade 1,00   

211.  Rolo de lã de carneiro 23 cm (sem cabo) unidade 2,00   

212.  Selante elástico a base de poliuretano ml 3,00   

213.  Sifão plástico tipo copo 1 1/4" x 1 1/2" unidade 1,00   

214.  
Solução de silicone hidrorrepelene para aplicação em tijolos e 

concretos aparente 
L 7,00   

215.  Solução limpadora para PVC, frasco com 1000 cm³ unidade 4,00   

216.  Solvente diluente a base de aguarras L 3,00   

217.  Soquete base E27 unid. 12,00   

218.  Suporte de fixação para espelho/placa 4" x 2"  unidade 20,00   

219.  
Suporte mão francesa em aço, abas iguais 40 cm, branco, 

para suportar 70 kg 
unidade 4,00   

220.  
Suporte metálico zincado dobrado, diâmetro entre 119 e 170 

mm 
unidade 18,00   

221.  Tabua de madeira 3ª qualidade 2,5 x 23,0 cm não aparelhada m 50,00   

222.  Tábua madeira 2ª qualidade 2,5 x 20,0 cm não aparelhada  m 60,00   

223.  Tábua madeira 2ª qualidade 2,5 x 30,0 cm não aparelhada  m 760,00   

224.  Tampa para condulete 3/4" 01 função retangular unid. 3,00   

225.  Tampa para condulete 3/4" 02 funções hexagonais unid. 4,00   

226.  Tampa para condulete 3/4" 02 funções retangulares unid. 3,00   

227.  Tampa PVC cega unid. 25,00   

228.  Tanque louça branca suspenso 20 litros unidade 1,00   

229.  Tê misturador soldável CPVC 22 mm unidade 1,00   

230.  Tê sanitário PVC,  100 x  50mm unidade 1,00   

231.  Tê sanitário PVC,  50 x  50mm unidade 5,00   

232.  
Tê soldável PVC 90°, com bucha de latão na bolsa central, 25 

mm x 3/4" 
unidade 2,00   

233.  Tê soldável PVC, 90°, 25 mm, para água fria predial unidade 26,00   

234.  Tê soldável PVC, 90°, 32 mm, para água fria predial unidade 26,00   
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235.  
Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio 

d=1,20 a 1,70 mm, malha 15 x 15 mm 50 x 12 cm (34547) 
m 265,00   

236.  
Tela de arame galvanizado, hexagonal, fio 0,56 mm, malha 

1/2", h= 1,0 m  
m² 127,00   

237.  Telha de aço zincado trapezoidal, h= 40 mm e= 0,5 mm m² 120,00   

238.  Tinta esmalte sintético fosco L 73,00   

239.  Tinta latex PVA premium, cor branco L 40,00   

240.  Tomada hexagonal 2P + T 20A (placa, suporte e módulo) conjunto 11,00   

241.  Torneira cromada de mesa para lavatório 1/2" ou 3/4" unidade 1,00   

242.  
Torneira cromada de parede para cozinha sem arejador  1/2" 

ou 3/4" 
unidade 1,00   

243.  
Torneira de bóia convencional plástica 1/2 " com balão 

plástico 
unidade 7,00   

244.  Tubo galvanizado DN 2" e= 3,65 mm m 264,00   

245.  Tubo PVC soldável, DN 25 mm, água fria m 80,00   

246.  Tubo PVC soldável, DN 32 mm, água fria m 380,00   

247.  Tubo PVC, série normal, DN 100 mm, para esgoto predial m 68,00   

248.  Tubo PVC, série normal, DN 40 mm, para esgoto predial m 17,25   

249.  Tubo PVC, série normal, DN 50 mm, para esgoto predial m 15,41   

250.  Tubo PVC, série normal, DN 75 mm, para esgoto predial m 92,00   

251.  Tubo soldável CPVC 22 mm m 14,23   

252.  Válvula plástico branco para lavatório 1" sem unho e ladrão unidade 1,00   

253.  
Válvula plástico cromado tipo americana para pia de cozinha 

3 1/2" x 1  1/2" 
unidade 2,00   

254.  
Vedação de calha em borracha cor preta, diâmetro entre 119 e 

170 mm 
unidade 15,00   

255.  Vedação PVC 100 mm para saida de vaso sanitário unidade 1,00   

256.  Vidro temperado incolor e= 6,0 mm m² 10,00   

257.  Ferramentas       

258.  Alavanca redonda 1" x 1,50 m unidade 1,00   

259.  Balde plástico 10 L unidade 4,00   

260.  Carrinho de mão unidade 2,00   

261.  Cavadeira articulada  unidade 1,00   

262.  Cavadeira articulada 1,40 m unidade 1,00   

263.  Cavadeira reta 9" unidade 1,00   

264.  Colher de pedreiro 8" unidade 3,00   

265.  Colher de pedreiro 9" com cabo unidade 2,00   

266.  Desempenadeira de aço 12 x 25 cm unidade 3,00   

267.  Desempenadeira metálica com cabo de madeira unidade 2,00   

268.  Enxada 25 x 23 cm unidade 4,00   

269.  Mangueira cristal para nivel m 40,00   

270.  Masseira plástica 20L unidade 4,00   

271.  Nivel de bolha  unidade 2,00   
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272.  Pá de bico com cabo de madeira 70 cm unidade 4,00   

273.  Picareta com cabo de 95 cm unidade 2,00   

274.  Prumo de aço para parede unidade 4,00   

275.  Régua de alumínio 2 x 1" com 2m unidade 4,00   

276.  Soquete para compactação unidade 4,00   

  
TOTAL LOTE 01 

      
188.879,3

7 

 

 

LOTE 02 
ITEM EPI Unidade Quant. 

Custo 
Unitário 

Custo               
Total 

277 Bota de PVC preta. Cano médio, sem forro par 10,00 29,05 290,50 

278 
Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho 
acolchoado 

par 7,00 48,43 339,01 

279 
Capacete de segurança aba frontal com suspensão de 
polietileno, sem jugular 

unidade 10,00 10,09 100,90 

280 Luva de lona par 20,00 5,15 103,00 

281 Luva raspa de couro, cano curto par 4,00 9,08 36,32 

282 Luva soldador, cano longo par 4,00 19,52 78,08 

283 
Óculos de segurança com lente incolor, armação nylon, 
proteção UVA e UVB 

unidade 10,00 3,93 39,30 

284 
Protetor auditivo tipo plug de inserção com cordão, 
atenuação superior a 15 Db 

unidade 10,00 1,51 15,10 

  
TOTAL LOTE 02 

      1.002,21 

 

 

LOTE 03 
ITEM  LOCAÇÃO MAQUINÁRIO Unidade Quant. 

Custo 
Unitário 

Custo               
Total 

285 
Vibrador de imersão,diâmetro de ponteira 45 mm, 
motor elétrico trifásico potência 2 CV 

Dia 30,00 28,32 849,60 

286 
Serra circular de bancada, potência de 5 HP com coifa 
para disco 10" 

Dia 20,00 58,56 1.171,20 

287 Máquina de solda inversora DC portátil 220 V Dia 4,00 887,76 3.551,04 

288 

Betoneira capacidade nominal de 400 L, capacidade de 
mistura 310 L, motor trifásico potência de 2,0 HP sem 
carregador 

Dia 120,00 45,60 5.472,00 

289 
Trator de esteiras, potência 110 HP, peso operacional 
16,7 T, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m³ 

hora 2,00 167,57 335,14 
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290 

Caminhão Basculante 6 m³, peso bruto total 16.000 Kg, 
carga útil máxima 13.071 Kg, distância entre eixos 4,80 
m, potência 230 CV 

hora 7,00 112,01 784,07 

291 

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 145 HP, 
capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 
11632 Kg  

hora 7,00 183,22 1.282,54 

  
TOTAL LOTE 03 

      
13.445,5

9 
 

  
TOTAL:  LOTES 01, 02 e 03 

  
    203.327,17 

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitação e que esta empresa 

acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pela Comissão de Licitação quanto à 

qualificação apenas dos licitantes que hajam atendido as condições estabelecidas e demonstrem integral 

possibilidade de entregar os materiais e a locação dos equipamentos previstos, tudo de acordo com a 

Comissão de Licitação. A esta proposta estão incluídas todas as despesas necessárias para execução dos 

serviços. 

Validade da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos. 

Declaramos, outrossim, que em nosso preço global estão incluídos todos os custos diretos e 

indiretos para perfeita execução dos , inclusive as despesas com materiais mão-de –obra especializada ou 

não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, 

previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a 

terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e 

federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços 

complementares, conforme projetos e especificações constantes do edital, sem que nos caiba, em 

qualquer caso, direito regressivo em relação ao órgão requisitante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Declaramos que nos sujeitamos às condições do edital e que temos pleno conhecimento do local 

dos serviços. 

Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste edital, bem como 

necessários para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já , a substituir a ou 

aumentar a quantidade de equipamentos e de pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da 

contratante. 

  Na execução dos serviços o observaremos rigorosamente as especificações das normas legais ou 

qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e 

instruções da fiscalização da contratante, assumindo, desde já , a integral responsabilidade pela perfeita 

realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas. 

Atenciosamente 


