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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

 

CONVITE Nº 01/2021 – RA-XI
 

TIPO: Menor Preço.

REGIDO POR: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações supervenientes, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Distrital nº 26.851/2006, Decreto Federal nº 9.412/2018 e demais legislações aplicáveis.

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global.

FORMA DE EXECUÇÃO: Indireta.

DATA DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 10/12/2021.

HORÁRIO DO INÍCIO: 10:00.

HORÁRIO LIMITE PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 10:30.

LOCAL DA REUNIÃO: Administração Regional do Cruzeiro - RA-XI.

1. CAPÍTULO I - DO OBJETO

1.1. A presente Licitação tem como objeto a contratação de empresa para elaboração de laudo técnico de avaliação estrutural do Centro Cultural Rubem Valen�m (Biblioteca Pública do Cruzeiro) e dos projetos básicos e execu�vos necessários à execução das obras e serviços de engenharia no Complexo Espor�vo do Cruzeiro, conforme o Projeto Básico e demais anexos, os quais
são partes integrantes  deste instrumento convocatório.

2. CAPÍTULO II - DOS ANEXOS 

2.1. Anexo I (PROJETO BÁSICO);

2.2. Anexo II (RESUMO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO ORÇADO);

2.3. Anexo III (MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO);

2.4. Anexo IV (CRONOGRAMA E CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO);

2.5. Anexo V (MODELOS DE DECLARAÇÕES);

2.6. Anexo VI (MINUTA CONTRATUAL);

2.7. Anexo VII (DECRETO DISTRITAL Nº 26.851/06);

3. CAPÍTULO III - DOS LICITANTES 

3.1. Somente poderão apresentar propostas as empresas legalmente estabelecidas, especializadas no ramo e que sa�sfaçam as condições deste Edital e seus anexos;

3.2. Não poderão par�cipar da licitação:

3.2.1. consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de cons�tuição;

3.2.2. empresas que, por qualquer mo�vo, estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública ou suspensas do direito de licitar com o Distrito Federal;

3.2.3. empresas em atraso no cumprimento de obrigação assumida com o CONTRATANTE, até o seu efe�vo cumprimento;

3.2.4. empresa concordatária ou em processo de falência, sob o concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, ou em processo de recuperação judicial ou extrajudicial.

3.3. Não poderão par�cipar da licitação, direta ou indiretamente, as pessoas indicadas no art. 9º da Lei 8.666/93.

3.4. Deficiência no atendimento aos requisitos do Convite e seu(s) Anexo(s) para apresentação da documentação e proposta correrão por conta e risco da licitante, podendo implicar na sua inabilitação ou desclassificação.

4. CAPÍTULO IV - DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

4.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação ao Edital e seus anexos deverão ser encaminhados em até o segundo dia ú�l anterior à data fixada para abertura da licitação, direcionada à Comissão Permanente de Licitação, por meio do endereço eletrônico CPL-RACRUZ@cruzeiro.df.gov.br, devendo ser informado no campo “Assunto” o número da licitação, observado o
horário de funcionamento da RA-XI, das 8h às 18h;

4.2. As respostas serão divulgadas exclusivamente pelo endereço eletrônico que encaminhou a solicitação de esclarecimento;

4.3. Qualquer cidadão é parte legí�ma para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação;

4.4. A(s) impugnação(ões) deverá(ão) ser encaminhada(s) à Comissão Permanente de Licitação, pelo e-mail: CPL-RACRUZ@cruzeiro.df.gov.br, em dias de expediente, no horário das 8h às 18h, e deverão ser julgadas e respondidas em até 3 (três) dias úteis;

4.5. Impugnações enviadas fora do horário indicado, no úl�mo dia do prazo, serão consideradas intempes�vas e não serão conhecidas;

4.6. A(s) impugnação(ões) em nome de Pessoa Jurídica deverão ser acompanhadas de cópia do contrato social e se protocolada por representante, incluir-se-á procuração, sempre com a documentação de iden�ficação do outorgado;

4.7. A(s) impugnação(ões) protocolada(as) de forma diversa da es�pulada acima ou interpostas fora do prazo legal estabelecido não serão conhecidas;

4.8. Acolhida a impugnação será designada uma nova data para a abertura do certame;

4.9. Todas e quaisquer informações adicionais divulgadas pela Comissão Permanente de Licitação serão parte integrante deste Edital.

5. CAPÍTULO V - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

5.1. No dia, hora e local fixados no preâmbulo deste Convite, cada licitante deverá apresentar à Comissão Permanente de Licitação, simultaneamente, sua documentação e proposta de preços, em envelopes separados, fechados e indevassáveis, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da firma ou razão social, os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO

Convite nº 0__/2021 – RA-XI

Razão Social/CNPJ:

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

Convite nº 0__/2021 – RA-XI 

Razão Social/CNPJ:

 

5.2.  Na presença dos licitantes e demais presentes, serão ordenados pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, os envelopes devidamente fechados, os quais serão numerados de acordo com a ordem de entrega;

5.3. Concluída a entrega dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, nenhum outro documento será recebido;

5.4. As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando supérfluos ou em duplicidade;

5.5. As licitantes poderão apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer processo de cópia auten�cada, ou publicação em órgão da imprensa oficial, desde que absolutamente legíveis;

5.6. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarará o encerramento do prazo para recebimento dos envelopes 30 minutos após o início do certame. Uma vez declarado o encerramento, nenhum outro envelope ou documento será aceito;

5.7.  Recebidos os envelopes “Documentação” e “Proposta de Preços” e iniciada sua abertura, não serão permi�das quaisquer re�ficações que possam influir no resultado final do processo licitatório;

5.8. Após a fase de habilitação não cabe desistência das propostas, salvo por mo�vo justo decorrente de fato superveniente aceito pela Comissão Permanente de Licitação.

6. CAPÍTULO VI - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 



6.1. O ENVELOPE N. 01, com o �tulo DOCUMENTAÇÃO, deverá conter, sob pena de inabilitação, em uma única via, os seguintes documentos, em plena validade:

6.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

6.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

6.2.2. Ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando  de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

6.2.3. Inscrição do ato cons�tu�vo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

6.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a�vidade assim o exigir;

6.2.5. Procuração, pública ou par�cular, passada pelo licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao seu representante poderes para tomar as decisões que julgar necessárias, durante a licitação, sendo necessário o reconhecimento de firma no caso de procuração par�cular, juntamente com a comprovação da condição do outorgante. A falta da procuração não inabilita o
licitante, mas seu representante fica impedido de se manifestar no certame, em nome do representado, até a obtenção desse documento.

6.3. REGULARIDADE FISCAL

6.3.1.  Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Cer�dão Nega�va quanto à Dívida A�va da União e Cer�dão de Quitação de Tributos Administrados pela Secretaria da Receita Federal), Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante. As empresas sediadas, domiciliadas ou com filial no Distrito Federal, deverão apresentar prova de regularidade com a Fazenda do
Distrito Federal (Cer�dão Nega�va de Débitos para com o Distrito Federal). 

6.3.2. Prova de regularidade rela�va à Seguridade Social (CND do INSS e CRS do FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais ins�tuídos por Lei.

6.3.3. Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas, emi�da através do site www.tst.jus.br/cer�dao, de acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011.

6.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

6.4.1. Cer�dão nega�va de falência ou recuperação judicial ou liquidação judicial ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou no domicílio da pessoa �sica em data não superior a 120 (cento e vinte) dias;

6.4.2. Demonstração Financeira (Balanço Patrimonial acompanhado das Notas Explica�vas - NE) do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses
da data de apresentação da proposta;

6.4.3. As empresas cons�tuídas no ano em curso poderão subs�tuir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente registrado.

6.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.5.1. Prova de inscrição ou registro da empresa e dos seus Responsáveis Técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou ao Conselho de Arquitetura (CREA e CAU) da localidade da sede da licitante. No caso de a licitante vencedora possuir CREA ou CAU de outra localidade, deverá apresentar visto do CREA-DF ou CAU-DF, previamente à contratação;

6.5.2. Atestado(s) de capacidade técnica ou cer�dão(ões), devidamente registrado(s) no CREA que comprove(m) a execução, para órgão ou en�dade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, de projetos de engenharia, similares aos descritos no Projeto Básico no item 1.3, conforme
indicados abaixo:

a)Projetos de estruturas de concreto armado com volume de 50% do item 1.3, subitem b) do Projeto Básico;

b)Projeto de instalações elétrica para uma área de 50% ou mais do item 1.3, subitem c) do Projeto Básico;

c)Projeto de SPDA para uma área de 50% ou mais do item 1.3, subitem c) do Projeto Básico;

d)Projeto de Combate a Incêndio para uma área de 50% ou mais do item 1.3, subitem c) do Projeto Básico;

e)Projeto de Paisagismo para uma área de 50% ou mais do item 1.3, subitem e) do Projeto Básico . 

6.5.3. Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnica ou da(s) cer�dão(ões) expedida(s) pelo CREA ou CAU, em destaque, os seguintes dados: data de início e término das obras/serviços; local de execução; nome do CONTRATANTE e da pessoa jurídica contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) �tuto(s) profissional(is) e número(s) de
registro(s) no CREA ou CAU; especificações técnicas dos serviços e os quan�ta�vos executados;

6.5.4. Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data da abertura dos procedimentos licitatórios, profissional(is) de nível superior, com capacitação técnica para execução dos serviços, devidamente reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentores de Atestado(s) de capacidade técnica ou cer�dão(ões) citados no item anterior, profissionais esses que
deverão ser os Responsáveis Técnicos do serviço;

6.5.5. A comprovação do vínculo do profissional detentor do acervo técnico com a licitante deverá ser feita da seguinte forma:

a)Sócio(s) - cópia auten�cada do contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no órgão competente;

b)Diretor(es) - cópia auten�cada do contrato social, em se tratando de firma individual, ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

c)Empregado - cópia auten�cada da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT, ou ainda, cópia auten�cada da Carteira de Trabalho e Previdência Social.

6.6. OUTROS DOCUMENTOS

6.6.1. O licitante deve prestar ainda as seguintes declarações/cer�dões:

a)Declaração de visita ao local dos serviços objeto deste Convite (vistoria), emi�da pelo próprio licitante (Anexo V - modelo A);

b)Declaração de inexistência de fato superveniente impedi�vo da habilitação (Anexo V – modelo B);

c)Declaração de que não tem em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, em cumprimento ao art. 7º, inciso XXXIII, da Cons�tuição de 1988 (Anexo V – modelo C);

d)Declaração de Responsabilidade Técnica (Anexo V modelo D);

e) Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Anexo V modelo E);

f) Declaração para fins do Decreto nº 39.860, de 30/05/2019 (Anexo V modelo F);

g) Declaração atende 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22/02/2012 ((Anexo V Modelo G);

h) Declaração de que está ciente das condições da licitação, assumir a responsabilidade pela auten�cidade de todos os documentos apresentados e de fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pela RA-XI (Anexo V modelo H);

6.7. A não apresentação dos documentos solicitados neste Capítulo será mo�vo de inabilitação do licitante, impedindo-o de par�cipar da fase subsequente desta licitação;

6.8. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia auten�cada por cartório competente ou por servidor da Administração, publicação em órgão da imprensa oficial, ou pela internet, nos casos em que o órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar sua consulta;

6.9. Cer�dões que não contenham prazo de validade, terão eficácia de 90 (noventa) dias a par�r de sua emissão.

6.10. A habilitação das licitantes fica condicionada à verificação dos seus respec�vos registros, bem como da validade dos documentos cadastrais e de habilitação parcial, podendo ser 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 do ar�go 3º do Decreto nº
3.722/2001 e da Instrução Norma�va MPOG/SLTI nº 2, de 11/10/2010;

6.11. A licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar nos demonstra�vos “Consulta Situação do Fornecedor”, impresso na reunião de abertura, algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respec�vo documento, a fim de comprovar a regularidade do mesmo.

7. CAPÍTULO VII - DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

7.1. O ENVELOPE N. 02 com o �tulo PROPOSTA deverá ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo _____ em duas vias, da�lografadas ou impressas eletronicamente, em linguagem clara e obje�va, sem erros rasuras ou entrelinhas, em envelope lacrado e iden�ficado com o n. 02, mencionando:

a) O número do Convite;

b) O número do CNPJ da licitante;

c) Indicar o coeficiente mul�plicador "K" com 02 (duas) casas decimais, sendo no máximo igual a 1,00 (um virgula zero zero), na forma do art. 48 da Lei nº 8.666/93;

d) Conter prazo de execução dos serviços não superior a 150 (cento e cinquenta) dias corridos a par�r do início da execução, conforme disposto no item 11 do Anexo I;

e) Consignar prazo de validade da proposta não inferior a 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação, para fins de convocação para contratação.

7.2. Se a proposta for omissa quanto aos prazos estabelecidos nas alíneas “d” e “e” deste Capítulo, os prazos ali mencionados serão considerados como se nela constassem, não sendo, portanto, mo�vo de desclassificação do licitante;

7.3. A cotação apresentada e levada em conta, para efeito de julgamento, será de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração;

7.4. O preço cotado deve incluir todos os tributos, taxas, encargos sociais, seguros e quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto desta licitação;

7.5. Entende-se por coeficiente mul�plicador "K" o fator indicador de gestão de economicidade aplicável aos serviços a serem prestados pela CONTRATADA;

7.6. É obrigatória a assinatura da Proposta de Preços e do Cronograma pelo representante legal da empresa e pelo responsável técnico a cujo cargo ficará a execução da obra;

7.7. A proposta de preços e os anexos deverão, preferencialmente, conter folhas numeradas sequencialmente, assinadas a úl�ma de cada via e rubricadas as demais, por Diretor da licitante ou pessoa devidamente autorizada.

8. CAPÍTULO VIII - DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

8.1. Abertos os envelopes “Documentação”, a Comissão Permanente de Licitação poderá apreciar os documentos de cada licitante, individualmente, podendo na mesma reunião divulgar o nome das firmas habilitadas e das inabilitadas, devendo às úl�mas serem devolvidos os envelopes “Proposta de Preços” devidamente fechados, quando não tenha havido recurso ou após sua
denegação;

http://www.tst.jus.br/certidao


8.2. A Comissão Permanente de Licitação, após a abertura dos envelopes rela�vos à documentação de habilitação, poderá encerrar a reunião a fim de que tenha melhores condições de análise, permanecendo os envelopes de Proposta de Preços, não abertos, já rubricados, em seu poder até a data e horário fixado para nova reunião;

8.3. O não comparecimento de quaisquer dos par�cipantes à nova reunião marcada não impedirá sua realização;

8.4. Será julgado habilitado o proponente que apresentar todos os documentos e atender às condições previstas no Capítulo IV, sendo inabilitado aquele que não atendê-las. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de par�cipar das fases subsequentes;

8.5. Levando-se em conta a a�vidade específica do licitante e o interesse do CONTRATANTE, é facultado à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Convite, a promoção de diligência des�nada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou de informação que deveria constar
originariamente das propostas.

9. CAPÍTULO IX - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

9.1. Trata-se de licitação enquadrada no art. 45, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 (MENOR PREÇO);

9.2. Será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar o menor “K”, atendendo assim, ao critério de menor preço, fazendo-se a classificação das demais em ordem crescente do valor do mul�plicador proposto;

9.3. Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas neste Convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes, nem se admi�rá proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;

9.4. As propostas de preços serão re�ficadas quanto a erros aritmé�cos, da seguinte forma:

a) discrepância entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;

b) divergência entre o preço total dos serviços apresentado na proposta e aquele ob�do pela mul�plicação do coeficiente “K” proposto, prevalecerá sempre o úl�mo.

9.5. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-á conforme dispõe o parágrafo 2º, do ar�go 45, da Lei n. 8.666/93. 

9.6. No caso de empate, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

9.7.  Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores ao melhor preço.

9.8. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

9.8.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, será convocada, pelo Presidente da CJP, para apresentar proposta de preço, já ajustada, inferior àquela considerada vencedora, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após comunicação formal do resultado ao interessado, sob pena de preclusão.

9.8.2. não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma prevista no subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1o do art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

9.8.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no § 1o do art. 44 da Lei Complementar no 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se iden�fique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.8.4. na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do art. 45 da Lei Complementar no 123/2006, a empresa ofertante da proposta originalmente vencedora do certame será convocada para encaminhar proposta.

9.8.5. o disposto no art. 45 da Lei Complementar no 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não �ver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.9.  Após aplicação da Lei Complementar 123/2006, havendo empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público, para o qual os licitantes envolvidos serão convocados.

9.10. O resultado da licitação, com o valor da proposta vencedora, será publicado no DODF, cons�tuindo-se em in�mação para efeito de recursos.

9.11. O resultado da licitação, será homologado nos termos do Inciso VI, Ar�go 43 da Lei nº 8.666/93.

10. CAPÍTULO X - DA DESCLASSIFICAÇÃO 

10.1. Serão desclassificadas, com base nos arts. 43, inciso IV, 44, §§ 2º e 3º, e 48, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93, as propostas que:

a) Propuserem o mul�plicador “K” superior ao estabelecido pela RA-XI, assim como aqueles em que o referido mul�plicador não seja único para todos os valores propostos, ou que sejam inexequíveis, nos termos do § 1º do art. 48 da Lei nº 8.666/93;

b) Não atenderem às exigências con�das neste ato convocatório.

11. CAPÍTULO XI - DOS RECURSOS 

11.1. Observado o disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/93, o licitante poderá apresentar recurso à autoridade competente, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de  05 (cinco) dias úteis a contar da in�mação do ato ou da lavratura da ata, nos casos enumerados no citado disposi�vo legal;

11.2. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de  05 (cinco) dias úteis;

11.3. Os recursos deverão ser apresentados por escrito (da�lografados ou impressos), devidamente fundamentados, assinados por representante legal do licitante e protocolizados na Administração Regional do Cruzeiro - RA-XI perante o Presidente da Comissão Permanente de Licitação;

11.4. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

12. CAPÍTULO XII - DO CONTRATO 

12.1. Homologado o resultado da licitação, convocar-se-á a adjudicatária para assinatura do instrumento contratual junto à Administração Regional do Cruzeiro, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da convocação, podendo este prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte interessada, durante o seu transcurso e
desde que ocorra mo�vo jus�ficado, aceito pela Administração.

12.2. O Contrato obedecerá ao disposto neste Convite e às normas con�das no Capítulo III da Lei nº 8.666/93.

12.3. Quando o licitante vencedor não assinar o Termo de Contrato no prazo e condições estabelecidos neste Capítulo, a Administração poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assiná-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação independentemente da
cominação prevista no Capítulo X deste Convite e no art. 81 da Lei nº 8.666/93;

12.4. O Contrato a ser assinado subordina-se à minuta con�da no Anexo VI;

12.5. Para assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar indicação do número da conta, código e nome da agência do BRB - Banco de Brasília S/A, em atendimento ao Decreto nº 32.767/2011, para fins de pagamento.

12.5.1. Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que não tenham filial ou representação no Distrito Federal, poderá indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto nº 32.767/2011.

12.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto do Convite.

13. CAPÍTULO XIII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. A despesa decorrente da prestação dos serviços desta licitação está em conformidade com o disposto no art. 16, incisos I e II, da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, mantendo adequação Orçamentária e Financeira com a Lei Orçamentária Anual para 2021, compa�bilidade com o Plano Plurianual e também com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, Lei nº 6.664 de 03 de setembro de 2020.

13.2. A despesa correrá à conta do(a):

Programa de Trabalho: 15.451.6208.1968.0059 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - RA DO CRUZEIRO

Elemento da Despesa: 339039

Fonte de Recursos nº 100

14. CAPÍTULO XIV - DO ORÇAMENTO 

14.1. O orçamento es�mado para a presente licitação é de R$ 323.049,24 (trezentos e vinte e três mil, quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), conforme constante do Anexo II  do presente instrumento convocatório;

14.2. Para fins de elaboração do orçamento, foi considerada a Tabela de Preços de Consultoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, disponível no endereço eletrônico: h�ps://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consul�va/tabela-de-precos-de-consultoria-
resolucao-no-11-2020/2021/abril/abril-2021, úl�ma atualização: abril/2021.

15. CAPÍTULO XV - DO REAJUSTE DE PREÇOS 

15.1. O valor do objeto desta licitação é fixo e irreajustável.

16. CAPÍTULO XVI - DA EXECUÇÃO/VIGÊNCIA DO CONTRATO 

16.1. A vigência do contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data da sua assinatura;

16.2. O prazo de execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias consecu�vos e o início dos trabalhos deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a par�r do recebimento da respec�va Ordem de Serviço, observando o horário disponibilizado para sua realização;

16.3. O extrato do contrato será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal às expensas do CONTRATANTE.

17. CAPÍTULO XVII - DA GARANTIA 

17.1. Para assinar o contrato, a adjudicatária deverá prestar garan�a de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, a preços iniciais, sob pena de decair do direito à contratação e poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro ou em �tulos da dívida pública, devendo estes ter sido emi�dos 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;

b) Seguro-garan�a;

c) Fiança bancária.

17.2. A garan�a a que se refere o item anterior deverá ser efe�vamente prestada no prazo de até 5 (cinco) dias corridos da convocação do licitante, sob pena de ser declarada a inexecução total da obrigação assumida, com a aplicação das penalidades previstas no Capítulo XVIII deste instrumento.

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consultiva/tabela-de-pre%C3%A7os-de-consultoria-resolucao-no-11-2020


17.3. A garan�a prestada pela CONTRATADA ser-lhe-á res�tuída ou liberada 30 (trinta) dias após o recebimento defini�vo dos serviços, mediante requerimento ao Administrador Regional do Cruzeiro.

18. CAPÍTULO XVIII - DAS PENALIDADES 

18.1. O atraso injus�ficado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, nos termos fixados no Decreto Distrital nº 26.851/2006 e alterações posteriores;

18.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE poderá, garan�da a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, aplicar ao contratado as sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto Distrital nº 26.851/2006;

18.3. No caso de multa prevista no Ar�go 86 da Lei de Regência, observar-se-á o disposto no Decreto 26.851/2006:

I) multa de 0,33% por dia de atraso, na entrega de material ou execução dos serviços calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponderá a até 30 (trinta) dias de atraso;

II) multa de 0,66% 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% 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 ar�go;

IV) 15% em caso de recusa injus�ficada pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V) até 20% sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

18.4. As multas tratadas nesse Capítulo serão descontadas da garan�a, do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE, ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela CONTRATADA mediante depósito em conta corrente do CONTRATANTE, ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

19. CAPÍTULO XIX - DO PAGAMENTO 

19.1. Ocorrendo o adimplemento da obrigação contratual ou de sua parcela, de acordo com o Cronograma aprovado, a CONTRATADA protocolizará na Administração Regional do Cruzeiro - RA-XI Nota Fiscal que, após a devida atestação e regular liquidação, será objeto de pagamento a ser processado no prazo de até 30 dias;

19.2. Para 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 nº 32.767/2011;

19.3. Por ocasião do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar prova de regularidade rela�va à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço (FGTS), para com a Secretaria da Receita Federal e para com a Fazenda do Distrito Federal, em plena validade;

19.4. O pagamento da primeira nota fiscal ou fatura ficará condicionado à apresentação da seguinte documentação, além daquela prevista no item 19.3:

a) Relação de empregados – RE;

b) Guias de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e tributários;

c) A.R.T (Anotação do Responsável Técnico) – CREA/DF ou R.R.T (Registro de Responsabilidade Técnica) - CAU/DF da obra ou serviço.

19.5. Fica expressamente estabelecido que os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços de acordo com as condições previstas neste Convite e demais documentos da licitação, cons�tuindo assim sua única remuneração aos trabalhos contratados e executados.

19.6. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento será sustado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para o CONTRATANTE;

19.7. A liberação da úl�ma fatura somente será efetuada após o recebimento defini�vo da obra e/ ou serviço, a apresentação da guia de quitação das taxas de energia elétrica e água, se for o caso, e a comprovação de regularidade fiscal da empresa junto a SEF/DF e rela�va aos encargos sociais. O atraso injus�ficado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA à multa de
mora, nos termos fixados no Decreto Distrital nº 26.851/2006 e alterações posteriores.

20. CAPÍTULO XX - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

20.1. O objeto da licitação será recebido por servidor designado pela Administração da seguinte forma:

a) Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias a par�r do encaminhamento da úl�ma fatura;

b) Defini�vamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo de 90 dias de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93 e o Enunciado nº 11 da Súmula de Jurisprudência do TCDF.

20.2. O CONTRATANTE só aceitará os serviços que es�verem de acordo com as especificações técnicas, normas da ABNT e dos fabricantes dos materiais porventura u�lizados.

20.3. Caberá ao contratado todo o ônus decorrente da rejeição, incluindo prazos e despesas.

20.4. O recebimento defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela segurança dos serviços, consoante Ar�go 618 do Código Civil, nem a é�ca profissional pela perfeita execução do contrato.

21. CAPÍTULO XXI - DA FISCALIZAÇÃO 

21.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por executor do contrato, especialmente designado pelo CONTRATANTE, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, além das atribuições con�das nas Normas de Execução Orçamentária e Financeira;

21.2. O licitante vencedor deverá manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-lo sempre que for necessário.

22. CAPÍTULO XXII - DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 (ESTATUTO NACIONAL DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

22.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da par�cipação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43);

22.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais cer�dões nega�vas ou posi�vas com efeito de
cer�dão nega�va (art. 43, § 1º);

22.3. A não-regularização da documentação, no prazo supracitado, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (art. 43, § 2º);

22.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte (art. 44);

22.5. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada (art. 44, §§ 1º e 2º);

22.6. Na hipótese da ocorrência de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta. Esta disposição somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não �ver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 45, § 3º);

22.7. A comprovação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será por meio da apresentação do Registro de Empresas Mercan�s ou do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, original ou cópia auten�cada. (art. 3º).

23. CAPÍTULO XXXIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. São partes integrantes deste Edital:

-Anexo I (PROJETO BÁSICO);

-Anexo II (RESUMO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO ORÇADO);

-Anexo III (MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO);

-Anexo IV (CRONOGRAMA E CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO);

-Anexo V (MODELOS DE DECLARAÇÕES);

-Anexo VI (MINUTA CONTRATUAL);

-Anexo VII (DECRETO DISTRITAL Nº 26.851/06);

23.2. A par�cipação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições deste Convite e seus Anexos.

23.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de revogar ou anular este Convite, na forma do art. 49 da Lei nº 8.666/93;

23.4. É facultada ao CONTRATADO a apresentação de Cronograma, em subs�tuição ao apresentado pelo CONTRATANTE, detalhando o prazo para execução das etapas componentes, para apreciação e aprovação pela Administração Regional do Cruzeiro;

23.5. A CONTRATADA deverá manter seus empregados devidamente iden�ficados e protegidos com equipamentos de proteção individual, bem como observar todas as normas de higiene e segurança no trabalho;

23.6. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo custeio dos trabalhos contratados, quer na parte de material, equipamento ou pessoal, quer nos encargos das Legislações Trabalhista, Previdenciária ou Fiscal, decorrentes da execução dos mesmos, bem como de indenização por danos que porventura venha causar à Administração Regional do Cruzeiro ou a terceiros;

23.7. Na vigência do contrato, a CONTRATADA deverá manter todas as condições que a incluíram no certame;

23.8. Se no dia fixado no preâmbulo não houver expediente, esta Licitação será realizada no primeiro dia subsequente de funcionamento que lhe seguir;23.9. Eventuais omissões do presente Convite serão resolvidas pela Comissão Permanente de Licitação, com base nas normas jurídicas específicas e sob a égide da Lei n. 8.666/93.

23.9. O resultado do julgamento da licitação será afixado no Quadro de Avisos da Administração Regional do Cruzeiro, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, independentemente de sua publicação em órgão da imprensa oficial.

23.10. Quaisquer dúvidas de ordem técnica ou eventuais divergências ocorridas nesta Carta-Convite poderão ser esclarecidas na sede da RA-XI, situada na SRES Área Especial "H" Lote 08 - Cruzeiro Velho, telefone 3550-6490 ou e-mail gab2@cruzeiro.df.gov.br.

23.11. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

 

 

ANEXO I 
PROJETO BÁSICO



 

 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO:

1.1. Este Projeto Básico tem por finalidade fornecer as diretrizes gerais a serem observadas por Empresa de Engenharia e/ou Arquitetura especializada para a elaboração dos projetos básicos e execu�vos necessários à execução das obras e serviços de engenharia no Complexo Espor�vo do Cruzeiro e o Laudo técnico de avaliação estrutural da Biblioteca Pública do Cruzeiro:

 

1.1.1. REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO:

1.1.1.1. Projeto de Revitalização da guarita;

1.1.1.2. Projeto de Construção do terceiro lance de arquibancada e Revitalização dos lances de arquibancada existentes;

1.1.1.3. Projeto de Revitalização das instalações �sicas do Ginásio Coberto, abrangendo: recuperação das instalações �sicas - piso da quadra, ves�ários, arquibancadas, palco e placar, instalação das tabelas de basquete, revitalização da cobertura, modernização das instalações telefônicas e elétricas, inclusão de rede e Circuito Fechado de Televisão - CFTV, adequação às medidas
de segurança contra incêndio, pânico e desastres, adequação  a acessibilidade e subs�tuição ou recuperação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA);

1.1.1.4. Revitalização do cercamento interno e externo;

1.1.1.5. Revitalização do urbanismo, do paisagismo, da acessibilidade e funcionalidade de toda área do complexo espor�vo do Cruzeiro;

 

1.1.2. LAUDO TÉCNICO DA BIBLIOTECA:

1.1.2.1. Elaboração de laudo técnico conclusivo a fim de atender ao Parecer Técnico da NOVACAP (Doc. SEI-GDF nº 72642755).

1.1.2.2. Locais dos serviços: 
 

LOCAL ENDEREÇO ÁREA* -  (m²) 

Biblioteca Pública do Cruzeiro - Centro Cultural Rubem Valen�m SRES Quadra 03, Cruzeiro Velho 2.000,00

Complexo Espor�vo do Cruzeiro SHCES Quadra 811, Cruzeiro Novo 22.000,00

 

1.1.2.3. Dimensões das estruturas situadas no interior do Complexo Espor�vo do Cruzeiro:

Guarita = *90,00 m²;

Arquibancada = *1.500,00 m³;

Ginásio Coberto = *3.500,00 m²;

Cercamento Interno e Externo = * 1.3000,00 m;

Ambiente Externo = *18.000,00 m².

 

*valores aproximados. 

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. DA IMPORTÂNCIA E DAS CONDIÇÕES DE USO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CRUZEIRO:

2.1.1. O Complexo Espor�vo do Cruzeiro é o mais significa�vo espaço despor�vo da Região Administra�va do Cruzeiro, cidade com forte tradição nesse segmento. Apesar da RA-XI possuir o número expressivo de treze quadras espor�vas, o Complexo Espor�vo é o local mais disputado para prá�cas despor�vas e onde se realizam os campeonatos regionais e nacionais.

2.1.2. Inaugurado em 2003, o Complexo Espor�vo do Cruzeiro possui uma área de 22 mil m2 e é composto por um campo de futebol homologado pela Confederação Brasileira de Futebol – CBF (Estádio Francisco Pires, conhecido como Ninho do Carcará), dois campos de futevôlei de areia, um campo de futebol society, uma quadra coberta e um Ginásio Coberto.

2.1.3. A equipe técnica da Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção da Administração Regional do Cruzeiro inspecionou o Complexo Espor�vo do Cruzeiro para avaliar o estado geral das edificações que o integram. As más condições das edificações que compõem o Complexo Espor�vo estão comprovadas pelas fotografias e pelo diagnós�co abaixo transcrito:

2.1.4. Guarita: apresenta diversos pontos de infiltrações e todas as instalações (elétricas, hidráulicas, esgoto e SPDA) encontram-se deterioradas;

 





          

 

2.1.5. Cercamento: a estrutura apresenta-se com um processo corrosivo avançado causando o comprome�mento da sua estabilidade;

 



     



     

 

2.1.6. Ves�ários do campo de futebol: Estão em péssimo estado de conservação e não são funcionais nos pontos que se encontram, requerendo o remanejamento de local;

 





          

 

2.1.7. Arquibancadas: Possuem apenas dois lances construídos. O terceiro está na fundação desde a inauguração do Complexo Espor�vo do Cruzeiro, ainda pendente de construção. Ademais, a estrutura não possui conforto ambiental, em razão de ser desprovida de cobertura, sujeitando os espectadores às intempéries naturais;

 



     



  



 

2.1.8. Passeios internos: Os traçados das vias, sem conec�vidades, não são favoráveis aos usuários do Complexo Espor�vo do Cruzeiro. Além disso, estão ausentes os elementos de acessibilidade;

 

     

 

2.1.9. Aspectos paisagís�cos e urbanís�cos: A ação do tempo impactou fortemente o valor esté�co, fur�vo e funcional do Complexo Espor�vo do Cruzeiro, como apresentado nas fotos abaixo. É possível apreender, também, que a personalidade do projeto do Complexo Espor�vo foi descaracterizada, tornando sua conformação desordenada. A carência de um conjunto de
bebedouros e de banheiros para uso dos frequentadores do Complexo Espor�vo é fator de desconforto e an�funcional;

 



     

 



     



 

2.1.10. Ginásio Coberto: Apresenta uma série de desconformidades que vão desde as instalações elétricas, fiação ressecada, iluminação inadequada a prá�ca espor�va, alvenarias danificadas, pinturas e esquadrias descuidadas sem qualquer manutenção, cobertura com mais de quarenta goteiras, ausência de SPDA e a necessidade de se atualizar todo projeto de combate a
incêndio e pânico;

 

     

 



         

 

2.1.11. Pelo exposto, é notório que o Complexo Espor�vo do Cruzeiro não evidência bom estado de conservação, sendo que os principais efeitos são a perda antecipada de funcionalidade das edificações e eventual risco à segurança dos usuários;

2.1.12. Obje�vando a recuperação das funcionalidades e assegurando que as a�vidades de manutenção e conservação delas possam ser executadas a contento, elencamos como imprescindíveis a execução das seguintes obras e serviços de engenharia no local:

a)Revitalização da guarita;

b)Construção do 3º Lance de Arquibancada e revitalização das arquibancadas existentes;

c)Revitalização de todo cercamento (interno e externo) do Complexo Espor�vo;

d)Revitalização das instalações �sicas do Ginásio Coberto abrangendo: recuperação das instalações �sicas como: piso da quadra, ves�ários, arquibancadas, palco e placar; instalações dos sistemas telefônico, rede e Circuito Fechado de Televisão – CFTV; adequação das instalações elétricas e das instalações de estrutura às medidas de segurança contra incêndio, pânico e desastres;
revitalização da cobertura; subs�tuição ou recuperação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA);



e)Revitalização do urbanismo, do paisagismo, da acessibilidade e funcionalidade de toda área do Complexo Espor�vo do Cruzeiro.

 

2.2. DAS CONDIÇÕES DE USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO CRUZEIRO:

2.2.1. A Biblioteca Pública do Cruzeiro, localizada no Espaço Cultural Rubem Valen�m, está interditada desde 19/04/2019 em razão de problemas estruturais, indicados por fissuração generalizada na edificação;

 

          



          



          

 

2.2.2. O Parecer Técnico da NOVACAP (Doc. SEI-GDF nº 72642755) indicou a necessidade de inves�gação da real condição estrutural do imóvel “para que se possam tomar as decisões sobre o melhor caminho a seguir para a recuperação da vida ú�l da edificação, bem como sua condição de segurança e desempenho”;

2.2.3. Ademais, o mencionado parecer também alerta:

[...]

"destaco a condição estruturalmente desfavorável das ampliações/reformas sucessivas que faz (sic) parte da história da edificação, bem como outro problema local que é a drenagem com vários episódios de inundações que nos fazem pensar na ocorrência de solo colapsível que em possível conjunto com fundações superficiais  pode levar a estrutura a recalques ou
deslocamentos de  grandes proporções sob carga constante" (grifos nossos).

 

2.2.4. A manutenção dessa situação de interdição, priva os moradores do Cruzeiro de um espaço que proporciona a comunidade o acesso à cultura escrita, dimensão fundamental do direito ao livro e à leitura e, sobretudo, do direito à cultura;

2.2.5. A elaboração do laudo das condições estruturais é, como avalizado pela NOVACAP, requisito indispensável para a definição dos procedimentos a serem adotados para a recuperação do espaço em questão;

2.2.6. Posto que, com base no documento supramencionado, a recuperação poderá ocorrer através de uma reforma completa de todo complexo ou a demolição da estrutura atual com a reconstrução de uma nova edificação;

2.3. Nos termos do art. 6º, incisos IX e X, da Lei nº 8.666/93, para a consecução desses serviços, é imprescindível a elaboração de projetos básicos e execu�vos de engenharia, que possam indicar:

[...]

"Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução (...) (grifos nossos).

 

[...]

Projeto Execu�vo - o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas per�nentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT" (grifo nosso).



 

2.3.1. No entanto, esta Administração Regional do Cruzeiro não dispõe de corpo técnico em quan�dade, experiência e exper�se compa�veis para elaboração dos referidos projetos básicos e execu�vos, adequados às leis e que sigam parâmetros e metodologias usualmente reconhecidas pela área de engenharia de obras e serviços;

2.3.2. Por sua vez, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP que é empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, cujo escopo é execução de obras e serviços de engenharia de interesse do Governo do Distrito Federal, possui um volume de demandas que aumenta grada�vamente a cada exercício, especialmente das Secretarias
de Estado de Saúde e Educação, não tendo desse modo condição de um pronto atendimento, sendo necessário um longo período de espera para que um pleito dessa envergadura seja atendido. Como se pode depreender na descrição dos problemas pontuados nos itens 2.1 e 2.2 é desaconselhável uma demora na solução das referidas questões;

2.3.3. A falta de capacidade de um pronto atendimento à solução dos problemas apresentados através de equipes próprias pelo estado, pelas razões acima expostas, nos remete a necessidade de elaboração de um processo sele�vo para contratação de empresa com capacidade técnica, operacional e financeira adequada aos desafios apresentados;

2.3.4. Esses são, portanto, as razões de mérito que fundamentam a contratação de empresa especializada para a elaboração dos projetos básicos e execu�vos indispensáveis à execução dos serviços indicados no item 1.1.

3. DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS:

3.1. O valor es�mado para custear a despesa é de R$ 323.049,24 (trezentos e vinte e três mil, quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos);

3.2. O detalhamento do orçamento es�mado a ser apresentado para execução dos serviços, objeto do presente Projeto Básico, encontra-se apresentado nos anexos abaixo relacionados, foram   elaborados com base na Tabela de Preços de Consultoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes           -                  DNIT,       disponível                       no      endereço    
eletrônico: h�ps://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consul�va/tabela-de-precos-de-consultoria-resolucao-no-11-2020/2021/abril/abril-2021, úl�ma atualização: abril/2021.

3.3. Nos casos em que não se conseguiu extrair do SICRO algum item necessário a boa execução do contrato o mesmo foi ob�do através de pesquisa de preço de mercado;

3.3.1. Resumo da Composição do Preço Orçado (Doc. SEI-GDF nº 72637782);

3.3.2. Cronograma de Medição (Doc. SEI-GDF nº 72642533);

3.3.3. Cronograma (Doc. SEI-GDF nº 72642636);

3.4. O emprego da tabela SICRO/DNIT para análise da conformidade dos valores empregados no mercado é recomendado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF e Tribunal de Contas da União, como se depreende das Decisões do TCDF nº 2905/2015, 2344/2014 e do Acórdão do TCU nº 467/2015.

4. DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS:

4.1. Primordialmente a Contratante e a Contratada irão elaborar uma agenda de reuniões periódicas entre as duas equipes, com o obje�vo de alinhar os serviços;

4.2. A primeira reunião terá como pauta o escopo dos serviços, o cronograma de execução e os prazos a serem respeitados;

4.3. Os serviços a serem contratados consistem na elaboração de levantamento de dados, estudos preliminares com a elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos execu�vos, abrangendo desenhos, especificações técnicas de mobiliários, materiais e serviços, memoriais descri�vos e de cálculo, cadernos de encargos, orçamentos, incluindo levantamento de
quan�ta�vos e elaboração de listas de materiais e cronograma �sico-financeiro dos serviços;

4.4. Esses serviços serão precedidos de emissão de Ordem de Serviço e serão divididos em 4 (quatro) etapas, a saber:

4.4.1. ETAPA 01 - LEVANTAMENTO DE DADOS/ESTUDOS PRELIMINARES:

4.4.1.1. O Estudo Preliminar tem como obje�vo a avaliação dos serviços de forma mais criteriosa e apontar os elementos essenciais que irão compor o Projeto Básico, de modo a melhor atender às necessidades da Administração. É nesta etapa que serão estudadas as modelagens e as alterna�vas para a tomada da decisão sobre as soluções de engenharias a serem adotadas;

4.4.1.2. São fases para a elaboração dos estudos preliminares:

a) Levantamento de dados;

b) Levantamento/diagnós�co das instalações, visando à obtenção dos dados  necessários para a realização dos projetos e dimensionamento dos serviços;

c) Estudos preliminares;

d) Inves�gação de campo e de laboratório, quando for o caso;

e) Desenvolvimento e proposição de alterna�vas, dentre as opções existentes, que deverão conter a es�ma�va dos custos de cada uma delas para subsidiar a escolha pela Administração Regional; e,

f) Verificação da integridade da tubulação de combate ao incêndio, quando for o caso, ao submetê-la à carga de trabalho, a fim de que posteriormente sejam adotadas as demais medidas necessárias.

4.4.1.3. O Estudo Preliminar ensejará a apresentação de um Relatório, que sinte�zará os levantamentos, os principais condicionantes de projeto, às alterna�vas a serem discu�das, problemas de logís�cas e as possíveis soluções;

4.4.1.4. Nessa etapa o Contratado poderá propor um cronograma de execução alterna�vo, sempre limitado ao prazo máximo de entrega dos documentos finais, conforme item 10.1;

4.4.1.5. É de inteira responsabilidade da proponente o levantamento e quan�ficação dos itens e/ou serviços necessários à execução do Projeto Execu�vo, com base nos documentos fornecidos, quando exis�rem, pela RA-XI.

4.4.2. ETAPA 02 - PROJETO BÁSICO:

4.4.2.1. Nessa etapa, u�lizando-se das informações colhidas no Estudo Preliminar bem como das ob�das em reuniões junto ao corpo técnico da Administração, serão elaborados os Projetos Básicos, instrumentos legais e obrigatórios à Administração Pública, que conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993 consistem no "conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborados com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo das obras e a definição dos métodos e do prazo de execução”;

4.4.2.2. Os Projetos Básicos deverão conter as seguintes informações:

a) A solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e iden�ficar todos os seus elementos cons�tu�vos com clareza;

b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto execu�vo e de realização das obras e montagem;

c) Iden�ficação dos �pos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento;

d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos constru�vos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter compe��vo para a sua execução;

e) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão das obras, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

f) Orçamento detalhado do custo global das obras, fundamentado em quan�ta�vos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;

4.4.2.3. É de inteira responsabilidade da proponente o levantamento e quan�ficação dos itens e/ou serviços necessários à execução do Projeto Execu�vo, com base nos documentos fornecidos, quando exis�rem, pela RA-XI.

4.4.3. ETAPA 03 - PROJETO EXECUTIVO:

4.4.3.1. O projeto execu�vo deve ser um aperfeiçoamento e/ou complemento do Projeto Básico e nada mais é que o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas per�nentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (art. 6º, inciso X, da Lei nº 8.666/1993), incluindo as peças gráficas, memoriais descri�vos,
especificações técnicas e de serviços, quan�ta�vos de materiais, memoriais de cálculos e planilhas de custos de todas as especialidades envolvidas;

4.4.3.2. Integram o escopo do Projeto Execu�vo a elaboração de listas de material por projeto ou etapa de obra ou serviço, bem como o seu registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU);

4.4.3.3. Os Projetos Execu�vos de que trata o objeto do presente Projeto Básico serão elaborados de forma independente, mantendo necessariamente um caráter de inter-relacionamento, possibilitando a junção destes a qualquer tempo;

4.4.3.4. Consideram-se incluídos no Projeto Execu�vo, além dos projetos especializados, a elaboração e entrega pela empresa a ser contratada dos seguintes elementos:

I - MEMORIAL DESCRITIVO:

a) O Memorial Descri�vo deverá apresentar as Especificações Técnicas e Encargos, para cada um dos projetos elaborados, além das referências às Normas Técnicas a serem consultadas para a metodologia de execução dos serviços da obra. Este documento deve apresentar todas as caracterís�cas necessárias para iden�ficação dos produtos a serem aplicados, �po de material,
dimensões e caracterís�cas �sicas dos elementos de alvenaria (blocos cerâmicos, blocos de concreto, �jolos maciços, divisórias), classificação, dimensão e cor dos acabamentos u�lizados, entre outras informações per�nentes;

b) Os materiais de acabamento especificados no Memorial Descri�vo deverão ser devidamente indicados na planta baixa, nos cortes e fachadas, devendo estar associados a uma legenda;

c) Não serão aceitos, em hipótese alguma, desenhos técnicos sem unidade de escala, cotas e legendas, devendo estar totalmente iden�ficados, legíveis e compreensíveis.

II - ORÇAMENTO:

a) A elaboração dos orçamentos deverá obedecer às orientações estabelecidas pelo Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências;

b) Para cada projeto/serviço, será elaborada uma planilha de orçamento contendo, obrigatoriamente, o percentual máximo admi�do para bonificações e despesas indiretas (BDI);

c) Os custos unitários deverão estar compa�veis com os valores de referência indicados pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e/ou SICRO;

d) Em situações excepcionais, ou quando não houver valor de referência no SINAPI e/ou SICRO, mediante jus�fica�va, serão adotados valores de referência ob�dos a par�r de outras fontes ou metodologias. Nesses casos, as fichas de composição de custos unitários deverão ser anexadas à planilha de orçamento, com indicação dos procedimentos adotados.

III - CRONOGRAMA:

a) O cronograma deverá conter a previsão de gastos com cada uma das etapas das obras, de forma a possibilitar uma análise da evolução �sica-financeira dos empreendimentos;

b) O cronograma deverá conter o percentual mensal de execução dos serviços, e a aplicação dos recursos de cada item rela�vos ao valor total das obras, de forma compa�vel ao orçamento apresentado.

4.4.4. ETAPA 04 - APROVAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO URBANISMO E HABITAÇÃO (SEDUH) E NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF):

4.4.4.1. Os projetos arquitetônicos elaborados, quando for o caso, deverão ser aprovados na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal e no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;

4.4.4.2. A contratada se obriga a planejar as edificações em conformidade com as disposições do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei nº 6.138/18, regulamentado pelo Decreto nº 39.272/18), de modo que os projetos reúnam todas as condições para a aprovação;

4.4.4.3. É de responsabilidade da contratada reunir todos os documentos necessários para análise e aprovação dos projetos arquitetônicos, cabendo a RA-XI fornecer os documentos rela�vos à �tularidade dos lotes do Complexo Espor�vo do Cruzeiro e da Biblioteca Pública Ruben Valen�m;



4.4.4.4. É de inteira responsabilidade da proponente o levantamento e quan�ficação dos itens e/ou serviços necessários à execução do Projeto Execu�vo, com base nos documentos fornecidos, quando exis�rem, pela RA-XI.

5. DA APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DOS PRODUTOS:

5.1. Os desenhos e projetos deverão ser elaborados por meio de so�ware AUTOCAD (ou outro que guarde total compa�bilidade), obedecendo rigorosamente aos padrões definidos pelas normas técnicas estabelecidas e as disposições da CONTRATANTE. As planilhas deverão estar em formato “.xls” e os documentos em formato “.doc” (ou outros formatos que guardem total
compa�bilidade);

5.2. A contratada deverá entregar 4 (quatro) vias de cada planta/projeto requerida(o), plotadas em papel sulfite ou similar, nos tamanhos e formatos, seguindo as diretrizes de Normas Regulamentadoras aprovadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e anexo (Doc. SEI-GDF nº 72641757), assim como os demais itens elencados neste documento que se fizerem
necessários também impressos e assinados por seus Responsáveis Técnicos;

5.3. Toda a documentação entregue impressa deverá ser incluída em um CD-ROM ou pen- drive, contendo todos os arquivos em formato compa�vel (.DWG, se planta, ou .XLS, se tabela, ou .DOC, se documento), além deles em versão “.pdf”, compa�vel com o so�ware Adobe Acrobat Reader, com vistas à disponibilização quando da licitação;

5.4. Todos os textos serão elaborados de acordo com as normas de editoração da ABNT, com as devidas revisões ortográficas e grama�cais;

5.5. As ilustrações, plantas, tabelas, quadros, desenhos, mapas, figuras, gráficos, imagens e fotografias deverão ser iden�ficados e estar perfeitamente legíveis;

5.6. Os mapas temá�cos deverão ser representados em escalas adequadas e seus arquivos deverão ser dispostos em pastas separadas;

5.7. Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração do Projeto devem ser subme�dos à avaliação do Contratante;

5.8. Será de responsabilidade dos autores dos Projetos a introdução das modificações necessárias à sua aprovação por parte da RA-XI;

5.9. Caso os documentos e informações estejam incompletos ou em desconformidade com as determinações descritas neste Projeto Básico, a contratada deverá reapresentá-los, sem prejuízo de eventuais penalidades previstas e, nestes casos, a entrega não será considerada para fins de cumprimento de prazo;

5.10. Os documentos técnicos que forem rejeitados, parcial ou totalmente, deverão ser revistos ou alterados apenas pelo seu autor e subme�dos à nova avaliação;

5.11. A aprovação do Projeto não eximirá os autores dos Projetos das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação per�nentes às a�vidades profissionais;

5.12. Os projetos e as especificações elaborados integrarão o acervo técnico da RA-XI, preservada a menção de autoria e responsabilidade técnica na forma da legislação vigente.

6. DAS NORMAS A SEREM OBSERVADAS:

6.1. A contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato;

6.2. As diretrizes técnicas para a elaboração dos projetos estarão baseadas nas normas específicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e nas recomendações e exigências con�das em norma�vos específicos dos órgãos públicos (ADASA/DF, IBRAM/DF e DNIT), concessionárias de serviço público (CEB e CAESB), autarquias (NOVACAP, DER e SLU) e empresas de
telefonia.

7. DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DO COMPLEXO ESPORTIVO:

7.1. Além das diretrizes gerais a serem observadas na elaboração de todos os projetos, serão observadas diretrizes específicas na elaboração de cada projeto, na forma do disposto abaixo;

7.1.1. O detalhamento do escopo de cada projeto será definido em reunião de trabalho entre equipe técnica da Administração com a contratada.

7.2. REVITALIZAÇÃO DA GUARITA:

7.2.1. Inicialmente, na etapa do levantamento de dados/estudos preliminares, será apresentado um diagnós�co da situação atual da guarita existente, o qual contemplará: situação atual dos elementos estruturais, situação da estabilidade da cobertura e pla�banda, condição das instalações hidrossanitários  e elétricas, assim como diagnós�co do estado geral das alvenarias,
pisos e esquadrias, apontando todas as patologias manifestadas na edificação;

7.2.2. Os projetos básico e execu�vo a serem elaborados preverão o aproveitamento máximo da estrutura existente, propondo a par�r dela soluções de melhoramento.

7.3. CONSTRUÇÃO DO TERCEIRO LANCE DE ARQUIBANCADA E REVITALIZAÇÃO DOS LANCES DE ARQUIBANCADA EXISTENTES:

7.3.1. Na etapa de levantamento de dados/estudos preliminares, será apresentado um relatório completo do estado das arquibancadas, o qual contemplará diagnós�co das estabilidades estruturais e da situação interna delas;

7.3.2. Os projetos básico e execu�vo de construção e revitalização das arquibancadas deverão ser elaborados prevendo a existência de cobertura adequada para a prevenção de insolação e das chuvas, principalmente das chuvas de vento, e a garan�a da máxima estanqueidade possível;

7.3.3. Deverá ser considerada, também, a abertura de vãos no interior das arquibancadas existentes para a guarda de materiais, equipamentos, entre outras funções;

7.3.4. No projeto execu�vo do terceiro lance de arquibancada deve-se prever a instalação de 03 (três) ves�ários, sendo um para cada equipe e um terceiro para a equipe de arbitragem. Os mesmos deverão ser projetados como estrutura subterrânea com o acesso ao campo sendo feito através de escadarias;  

7.3.5. Deverão ser observadas as normas de segurança e acessibilidade, de conforto e o padrão existente em outras arquibancadas para a determinação do número de degraus;

7.3.6. Além disso, as propostas apresentadas também deverão conter projeto para canteiro de obras.

7.4. REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO GINÁSIO COBERTO:

7.4.1. Como citado no item 1.1.1.3, a revitalização pretendida no Ginásio Coberto abrange a recuperação das instalações �sicas - piso da quadra, ves�ários, arquibancadas, palco e placar; instalação das telas de basquete; instalações dos sistemas telefônicos, rede e Circuito Fechado de Televisão – CFTV; adequação das instalações elétricas e das instalações de estrutura às
medidas de segurança contra incêndio, pânico e desastres, acessibilidade, revitalização da cobertura; subs�tuição ou recuperação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA);

7.4.2. No que concerne à adequação das instalações elétricas, a etapa do levantamento de dados/estudos preliminares ensejará a produção de um relatório detalhado do estado geral das instalações: tomadas, interruptores, luminárias, quadros de energia, fiação e distribuição de energia. O projeto básico/execu�vo da referida adequação preverá a instalação de tomadas para a
instalação de ares-condicionados nas salas internas do Complexo, melhoria da iluminação na quadra e a subs�tuição das lâmpadas existentes por outras que garantam luminosidade adequada à prá�ca despor�va;

7.4.3. No que se refere às instalações �sicas, a saber: ves�ários, salas, lanchonetes, mezaninos, arquibancadas, piso e placar, o projeto básico/execu�vo priorizará a atualização das instalações de maneira a assegurar o cumprimento dos critérios de acessibilidade e segurança;

7.4.4. Quanto ao sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), deverá ser apresentado diagnós�co sobre a sua situação, indicando as inconformidades iden�ficadas. Em função do que o relatório informar, o projeto básico/execu�vo será desenvolvido para a subs�tuição ou recuperação do citado sistema;

7.4.5. De igual modo, a etapa de levantamento de dados/estudos preliminares apontará as inconformidades do sistema existente de combate a incêndio, subsidiando a intervenção a ser proposta no Projeto Básico/Execu�vo.

7.5. REVITALIZAÇÃO DO CERCAMENTO:

7.5.1. Inicialmente, deverá ser apresentado um relatório completo a respeito do estado atual do cercamento, o qual dará suporte à intervenção a ser proposta no Projeto Básico/Execu�vo: revitalização, subs�tuição ou reforço do cercamento;

7.5.2. Ademais, o projeto deverá dar solução ao processo de deterioração existente nas estruturas tabulares e a reverter à instabilidade iden�ficada no conjunto.

7.6. REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA DO AMBIENTE EXTERNO:

7.6.1. O Projeto de Revitalização Urbanís�ca deverá ser entregue com plantas da área do projeto, iden�ficando todos os elementos urbanos do ambiente externo do Complexo Espor�vo do Cruzeiro: limites da área, indicação da �pologia, delimitação dos passeios/calçadas, canteiros separadores dos passeios/calçadas; indicações dos �pos de pavimentação das ciclovias e vias,
representação e especificação de meio-fio, canteiros, postes, vegetação de médio e pequeno porte, mobiliários urbanos e outros elementos;

7.6.2. O Projeto Básico/Execu�vo preverá a recomposição das calçadas com a criação de acessibilidades, execução de eventuais obras de contenções, planta de locação de edificações passíveis de serem construídas (ex: piscina, equipamentos de ginás�ca, sala de dança etc.), construção de ves�ário e outros serviços necessários ao conforto dos usuários e manutenção da
harmonia bucólica do local;

7.6.3. O projeto de acessibilidade deverá estar representando juntamente com o projeto de revitalização urbanís�ca, realizando as compa�bilizações necessárias das instalações existentes às normas vigentes da ABNT, em especial a NBR-9050 e NBR-16537 e suas atualizações;

7.6.4. O Projeto de Revitalização Paisagís�ca contemplará plan�o de espécies arbóreas, herbáceas e gramíneas, devendo ser priorizado o plan�o de espécies na�vas do bioma Cerrado. Sua concepção deverá preservar e aproveitar a vegetação existente sempre que possível. As espécies a serem u�lizadas serão legendadas com nome cien�fico e popular e a indicação dos locais
onde serão executados os plan�os, assim como o dimensionamento das golas das árvores. Será entregue, também, um relatório técnico/fotográfico sobre as árvores sujeitas à remoção contendo as quan�dades, ponto georreferenciado, estado fitossanitário dos indivíduos e volume que resultará em material lenhoso.

7.7. DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO DE ESTABILIDADE DA BIBLIOTECA:

7.7.1. O referido Laudo Técnico deverá seguir as seguintes diretrizes gerais para elaboração:

7.7.1.1. Como citado no item 2.2.2, Parecer Técnico da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP (Doc. SEI-GDF nº 72642755) indicou a necessidade da inves�gação da real condição estrutural da edificação, “para que se possam tomar as decisões sobre o melhor caminho a seguir para a recuperação da vida ú�l da edificação bem como sua condição de
segurança";

7.7.1.2. O laudo técnico a ser elaborado pela contratada deverá iden�ficar, localizar e cadastrar as manifestações patológicas da edificação, emi�ndo diagnós�co conclusivo a respeito da estrutura existente e propondo a solução de engenharia a ser adotada para recuperação da vida ú�l da edificação;

7.7.1.3. Ressalte-que se RA-XI não dispõe do Projeto Estrutural da Biblioteca para fornecer à contratada;

7.7.1.4. A consecução desse trabalho obedecerá às seguintes fases:

I - MAPEAMENTO COMPLETO DA ESTRUTURA: 

Apresentação de desenho “as built” das seções dos pilares, vigas, lajes e fundação, contendo a iden�ficação do sistema estrutural empregado (concreto armado, alvenaria estrutural, aço etc.) e da geometria dos vãos dos espaços que compõem a Biblioteca.

II - MODELAGEM ESTRUTURAL DA EDIFICAÇÃO:

A modelagem deve ser completa do projeto de estrutura e fundação. Compreenderá todas as seções a fim de se es�mar adequadamente as cargas nas fundações e as reações nos pilares.

III - ANÁLISE ESTRUTURAL:

a) A análise determinará os efeitos das ações da estrutura, a fim de efetuar as verificações das estruturas limites úl�mos (ELU) e estados limites de serviço (ELS);

b) A análise da estrutura consis�rá na determinação dos esforços solicitantes e deslocamentos, por meio de modelos matemá�cos, após a idealização de diversos fatores como, por exemplo, o comportamento das ações, do material cons�tuinte, das ligações entre os diversos elementos que a estrutura pode ser dividida e da resposta desses elementos frente às ações (Fontes et.
al, 2005);



c) Para tanto, a contratada calculará e analisará os deslocamentos e os esforços solicitantes nos pilares, nas vigas, e nas lajes que compõem um edi�cio (os efeitos das ações da estrutura (SANTOS, 2012, p. 60);

d)Além disso, proceder-se-á criteriosa inspeção dos componentes estruturais, das fundações, cobertura, alvenarias de vedações, piso e sistemas de drenagem de água pluvial, a fim de avaliar a origem dos danos, observando-se fissuras, deformações e estabilidade estrutural.

IV - DIAGNÓSTICO:

As etapas anteriores ensejarão a confecção de um relatório-diagnós�co, traduzido em forma de planilhas, laudos fotográficos, análises laboratoriais e análise escrita, o qual iden�ficará as inconformidades na estrutura existente, as condições estruturais da Biblioteca e, por fim, as alterna�vas que devem ser adotadas pela Administração Pública para a recuperação da edificação,
seja recuperação, reforço, demolição parcial ou total, de forma inequívoca e conclusiva.

8. DA VISTORIA:

8.1. A RA-XI esclarece que é faculta�va a realização de visita técnica no local da execução dos serviços, conforme indicado no Projeto Básico até o úl�mo dia ú�l anterior ao da abertura a licitação, de forma a possibilitar a elaboração de suas propostas;

8.2. Caso declinem da visita ao local, as empresas licitantes deverão apresentar uma declaração formal assinada pelo responsável, esclarecendo que têm pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, na qual se comprometem a acatar todas as especificações estabelecidas no Projeto Básico, assumindo total responsabilidade por esta
declaração, ficando impedidas, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais de natureza técnica e/ou financeira, conforme constante da Carta de apresentação da Proposta de Preços.

9. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

9.1. Ser empresa de engenharia, devidamente habilitada, com Cer�dão de Registro e Comprovante de regularidade da empresa e dos seus Responsáveis Técnicos, expedidos pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), possuindo contrato social devidamente compa�vel com a execução do presente objeto deste
Projeto Básico;

9.2. Indicar, na data prevista para assinatura do contrato, engenheiro ou arquiteto responsável, registrado no CREA ou CAU, para responder pelos serviços e dirimir possíveis dúvidas da RA-XI;

9.3. O(s) profissional(is) responsável(is) deverá(ão) comprovar vinculação profissional com a empresa, conforme situação abaixo:

a) Sócio(s) - cópia auten�cada do contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no órgão competente;

b) Diretor(es) - cópia auten�cada do contrato social, em se tratando de firma individual, ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

c) Empregado(s) - cópia auten�cada da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT, ou ainda, cópia auten�cada da Carteira de Trabalho e Previdência Social.

9.3.1. Apresentar atestado de capacidade técnica, devidamente registrado no CREA e/ou CAU fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, e acompanhado da respec�va Cer�dão de Acervo Técnico – CAT, que comprove que a licitante tenha executado serviços de caracterís�cas semelhantes aos descritos neste Projeto Básico;

9.4. Manter preposto, aceito pela RA-XI, no local do serviço, para representá-lo na execução do contrato;

9.5. Os profissionais indicados na Declaração de Responsabilidade Técnica deverão ser os mesmos que assinarão as ART(s) ou RRT(s);

9.6. Caso no momento da execução dos serviços o profissional indicado precise ser subs�tuído, a contratada deverá indicar outro profissional de capacidade técnica similar ou superior à capacidade do profissional subs�tuído, comprovada para a RA-XI por meio de outra Cer�dão de Acervo Técnico;

9.7. É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa proponente, fato que inabilitará as proponentes envolvidas.

10. CRONOGRAMA DA ENTREGA DOS SERVIÇOS:

10.1. O prazo para execução do objeto da presente contratação será de 120 (cento e vinte) dias, devendo obedecer aos seguintes prazos, contados a par�r da data de emissão da ordem de serviço pela RA-XI:





10.2. Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente ocasionados por responsabilidade da Administração, bem como aqueles oriundos de caso fortuito, por razões alheias qualquer das partes e/ou força maior.

11. INSTRUMENTO CONTRATUAL:

11.1. A vigência do Contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a par�r da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que ocorra um dos mo�vos previstos no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Para os fins previstos neste item, a contratada deverá protocolar o seu pedido devidamente jus�ficado antes do vencimento do prazo
inicialmente estabelecido;

11.2. A Administração terá um prazo máximo de 03 (três) dias úteis para conceder ou não à prorrogação solicitada, devendo jus�ficar sua decisão;

11.3. No interesse da RA-XI, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme exarado no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários;

11.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes (contratada e RA-XI).

12. CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:

12.1. O pagamento da contratada será efetuado após a execução dos serviços solicitados, conforme cronograma disposto em tabela apresentada no item 10.1;

12.2. O pagamento será feito de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante apresentação da fatura ou Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor da RA-XI, acompanhada dos documentos de regularidade fiscal e social da empresa.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

13.1. A despesa decorrente da prestação dos serviços desta licitação deverá estar em conformidade com o disposto no art. 16, incisos I e II, da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

14.1. A empresa contratada, sem prejuízo das demais exigências previstas no ato convocatório e anexos, deverá: 

14.1.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e u�lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quan�dade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;

14.1.2. Indicar, na data prevista para assinatura do contrato, engenheiro civil ou arquiteto registrado no CREA ou CAU, para responder pelos serviços e dirimir possíveis dúvidas da RA-XI;

14.1.3. Responsabilizar-se, direta e indiretamente, por todas as despesas decorrentes da execução destes serviços, tais como equipamentos e ferramentas, bem como aquisição de todos os materiais de consumo necessários;

14.1.4. U�lizar boa técnica, atender as normas técnicas per�nentes, códigos de obras e edificações, normas técnicas das empresas concessionárias e órgãos de fiscalização, conforme as instruções e manuais técnicos dos materiais e equipamentos especificados em projetos e orientações específicas da Contratante, mantendo coerência e integração entre eles;

14.1.5. Implantar adequadamente a execução e supervisão dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando sempre os serviços de forma me�culosa, mantendo em perfeita ordem o ambiente de trabalho, equipamentos e materiais u�lizados;

14.1.6. Instruir todas as providências para obter a viabilidade da execução dos projetos objetos do certame, junto às autoridades competentes;

14.1.7. Cumprir as exigências dos órgãos competentes com relação aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes;

141.8. Responsabilizar-se, ressarcindo todo e qualquer dano à contratante ou a terceiros, em decorrência de ação ou omissão sua ou de seu empregado;

14.1.9. Manter e exigir de seus empregados sigilo sobre dados que porventura venha a ter conhecimento por força da contratação;

14.1.10. Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica per�nentes ao contrato administra�vo, que venham a ser solicitados pelo contratante;

14.1.11. Responsabilizar-se por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da presente contratação. A inadimplência da contratada, com referência a esses encargos, não transfere à RA-XI a responsabilidade por seu pagamento;

14.1.12. É expressamente vedada à contratada a contratação de agente público pertencente ao quadro de pessoal da Administração Pública Distrital durante a vigência deste contrato administra�vo;

14.1.13. A contratada não poderá invocar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe rela�vo à execução do objeto, responsabilizando-se por quaisquer ônus decorrentes destes fatos;

14.1.14. A contratada fica proibida de veicular e comercializar os produtos gerados, rela�vos à prestação dos serviços de que trata o objeto do Projeto Básico;

14.1.15. A contratada deverá providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou junto ao CAU os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), referentes a todos os Projetos e a�vidades técnicas objeto deste Projeto Básico;

14.1.16. Atender às determinações expressas da fiscalização;

14.1.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.1.18. Comunicar à RA-XI, por escrito, quaisquer anormalidades que ponham em risco o êxito e a execução dos serviços, propondo as ações corre�vas necessárias.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

15.1. Proporcionar as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, franqueando livre acesso da contratada e de seus responsáveis técnicos aos locais das obras e revitalizações, dentro dos horários es�pulados, observadas as normas internas;

15.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato administra�vo por um representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;

15.3. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela contratada, a fim de proporcionar o cumprimento das obrigações geradas;

15.4. Não u�lizar a contratada em outros serviços não abrangidos no contrato;

15.5. Efetuar o pagamento dos serviços executados pela contratada no prazo estabelecido no Contrato.

16. DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

16.1. Os Projetos serão recebidos provisoriamente pela contratante, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias do recebimento da comunicação escrita da Contratada; e defini�vamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de até 30 (trinta) dias de observação, contados a par�r do recebimento
provisório que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/1993;

16.2. O recebimento defini�vo do objeto será confiado a uma comissão composta por, no mínimo, 3 (três) membros, a que se refere o item 17.1 do Projeto Básico;

16.3. O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço nem a é�co-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato (art. 73, § 2º, da Lei nº 8.666/1993).

17. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

17.1. A fiscalização da contratação será exercida por uma comissão formalmente designada pela Administração, o que couber, a qual compe�rá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração, na forma dos arts. 67 a 73 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dos Decretos nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, e
32.753, de 4 de fevereiro de 2011;

17.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

17.3. A comissão do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

18.1. Aplicar-se-ão as sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos previstas no Decreto Distrital nº 26.851, de 30/05/2006 e alterações posteriores, pelo não cumprimento pela Contratada das normas de licitação e/ou de contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

19.1. É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica.

19.2. É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quan�dades ou cujos quan�ta�vos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou execu�vo.

19.3. É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, caracterís�cas e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente jus�ficável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.

19.4. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção coordenada pela Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital nº 34.031/2012);

19.5. O uso ou emprego da mão-de-obra infan�l cons�tui mo�vo para a rescisão do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis (art. 2º da Lei nº 5.061 de 8 de março de 2013).

 

 

ANEXO II 
RESUMO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO ORÇADO



 

ANEXO III
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

 

CARTA CONVITE nº 01/2021 – Comissão Permanente de Licitação – Administração Regional do Cruzeiro.

 

Ref.: Contratação de empresa para elaboração de laudo técnico de avaliação estrutural do Centro Cultural Rubem Valen�m (Biblioteca Pública do Cruzeiro) e dos projetos básicos e execu�vos prévios e necessários à execução das obras e serviços de engenharia no Complexo Espor�vo do Cruzeiro, com a finalidade de reformar os Próprios que fazem parte da Administração
Regional do Cruzeiro.

1. Centro Cultural Rubem Valen�m;

2. Complexo Espor�vo do Cruzeiro.

 

À Administração Regional do Cruzeiro,

Prezados Senhores,

 

Após analisarmos minuciosamente toda a documentação da licitação supra referida e tomarmos conhecimento de todas as suas condições e obrigações, propomos executar, sob nossa integral responsabilidade o objeto epigrafado, em atendimento às especificações indicadas no Anexo I – Termo de Referência e seus anexos, pelo valor do:

 

K = __________ ( por extenso)

Validade da Proposta: A validade desta proposta será de 60 (sessenta) dias consecu�vos, a contar da data de abertura do Certame, em conformidade com o que estabelece o § 4º do art. 27 do Decreto 5.450/05, combinado com o art. 110 e com o § 3º do art. 64 da Lei nº 8.666/93.

 

 

Brasília,_____ de __________ de 2021.

 

_______________________________________

Nome e assinatura do responsável pela empresa

CNPJ

Cargo

Telefone/E-mail

 

OBS:

1. Este documento deverá ser da�lografado, rubricado em todas as folhas e devidamente assinado na úl�ma folha, pelo seu RT e representante legal.

2. O preço global para execução total da obra/serviço, deverá ser escrito por extenso.

 

 

ANEXO IV 
 

CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO E CRONOGRAMA



 



ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÕES 

 

MODELO (A)
 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

 

A  empresa _____________________________________________________,   inscrita   no   CNPJ   sob   o   nº                                                   , estabelecida no(a) __________________________________________, na cidade de                                                    , ___________________________, neste ato representada pelo seu representante
legal,_____________________________________, inscrito no CPF (ou CREA/CAU) sob o nº_______, declara, em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas na CONVITE Nº 0___/2021 – RA-XI, que vistoriamos as obras, objeto desta licitação, sendo do nosso inteiro conhecimento as condições e caracterís�cas dos mesmos e tudo o mais necessário à execução total dos
serviços, não podendo alegar no futuro desconhecimento do aqui tratado, para quaisquer fins e efeitos.

 

 

Brasília,_____ de __________ de 2021.

 

______________________________

Assinatura e carimbo

(representante legal)

 

OBS.: emi�r em papel que iden�fique a licitante.

 

 

 

MODELO (B)
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

 

Declaramos, em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas na Carta-Convite nº 001/2021, a inexistência de fato superveniente impedi�vo da nossa habilitação.

 

 

Brasília,_____ de __________ de 2021.

 

__________________________________



Assinatura e carimbo

(representante legal)

OBS.: emi�r em papel que iden�fique a licitante.

 

 

 

 

MODELO (C)
 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI Nº 9.854/99

 

A  empresa____________________________________________,   inscrita   no   CNPJ   sob   o   nº                                                      , estabelecida no(a)____________________________, na  cidade  de                                                   , _________________________, neste ato representada pelo seu representante legal, _______________________________, inscrito no
CPF (ou CREA/CAU) sob o nº                          , declara, em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas na Carta-Convite nº 001/2021, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, para fins do disposto no art. 27, inciso V, da Lei
nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Cons�tuição Federal.

 

 

Brasília,_____ de __________ de 2021.

 

____________________________________

Assinatura e carimbo

(representante legal)

 

OBS.: emi�r em papel que iden�fique a licitante.

 

 

 

MODELO (D)
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

 

À Administração Regional do Cruzeiro - RA-XI

 

Ref.: Contratação de empresa para elaboração de laudo técnico de avaliação estrutural do Centro Cultural Rubem Valen�m (Biblioteca Pública do Cruzeiro) e dos projetos básicos e execu�vos prévios e necessários à execução das obras e serviços de engenharia no Complexo Espor�vo do Cruzeiro, com a finalidade de reformar os Próprios que fazem parte da
Administração Regional do Cruzeiro.

Assunto: Declaração de Responsabilidade Técnica

 

Prezados Senhores,

 

Declaramos à RA-XI e em atendimento ao disposto neste Projeto Básico e seus anexos, para efeito da licitação em epígrafe, que indicamos para ser (em) Responsável (eis) Técnico(s):

 

Engenheiro(s) Nome:

CREA/DF nº:

Especialidade:

Data de registro Assinatura do RT:

Arquiteto(s) Nome:

CAU/DF nº:

Especialidade:

Data de registro:

Assinatura do RT:

 

Declaramos outros sim, que todos os profissionais acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico, com relacionamento na empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes, e que nenhum deles é Responsável Técnico de outra empresa, em outra região, sem autorização do CREA/DF ou CAU/DF.

 

 

Brasília,_____ de __________ de 2021.

 

____________________________________

Nome e Assinatura do responsável técnico indicado.

 

___________________________________________

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa.

 

_______________________________________

Cargo - nome da empresa licitante

 

 

 



 

MODELO (E)

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

 

A empresa______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº                                                      , estabelecida no(a)_________________________,  na  cidade  de                                                   , ______________________, neste ato representada pelo seu representante legal,________________________, inscrito no CPF (ou CREA/CAU) sob o
nº                          , declara, em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas na Carta-Convite nº 001/2021, declara para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou de empresa de pequeno porte, conforme Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 ao 49 da referida lei, e que não se enquadra nas situações relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma lei.

 

 

Brasília,_____ de __________ de 2021.

 

______________________________________

Assinatura e carimbo (representante legal)

 

OBS.: emi�r em papel que iden�fique a licitante.

 

 

 

MODELO (F)
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

 

Eu,___________________________________, (nome completo do representante da empresa), RG nº___________________, CPF nº____________________, referente à empresa                                                                                       , (nome da empresa), em cumprimento ao con�do no Decreto Distrital nº 32.751/2011, alterado pelo Decreto Distrital nº 37.843/2016 e
Decreto Distrital nº 39.873/2019, DECLARO que, (  ) NÃO (  ) SIM, possuo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, inclusive, na Administração Pública do Poder Execu�vo do Distrito Federal, ocupando cargo em comissão ou função de confiança, com tratado temporariamente, contratado para estágio
e/ou prestando serviços terceirizados.

 

(Relacione-os abaixo).

 

Nome:  

Parentesco:  

Órgão:  

Cargo/Função:  

 

Declaro, para os fins a aqui registrado, que as informações são verdadeiras, sob pena de responder por crime de Falsidade Ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal.

 

 

Brasília,_______ de__________ de 2021.

 

____________________________________

Assinatura e carimbo (representante legal)

 

 

 

 

MODELO (G)
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL PREVISTAS NA LEI DISTRITAL Nº 4.770/2012

 

A Licitante ________________________ inscrita no CNPJ sob o nº _______________, com sede ______________________________, por intermédio de seu representante legal, ___________________________, inscrito no CPF sob o nº _____________, RG nº ___________________, domiciliado na ______________________, DECLARA, para os fins previstos no
Edital de Licitação da _________________ da____________________________ que, na hipótese de se sagrar vencedora do referido certame, promovido pelo Governo do Distrito Federal, cumprirá as exigências do Edital, comprometendo-se a adotar, durante toda a vigência da concessão, minimamente, as prá�cas de sustentabilidade ambiental nele con�das para a execução
dos serviços.

 

 

Brasília, _______ de _______________de 2021.

 

_______________________________

Assinatura e carimbo (representante legal)

 

 

 

 

MODELO (H)
 



A Licitante ________________________ inscrita no CNPJ sob o nº _______________, com sede ______________________________, por intermédio de seu representante legal, ___________________________, inscrito no CPF sob o nº _____________, RG nº ___________________, domiciliado na ______________________, DECLARA concordar com os termos
do Convite referente a esta licitação e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pela RA-XI quanto à qualificação apenas dos licitantes que haja atendido as condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executarem os serviços previstos.

 

Brasília,_____ de __________ de 2021.

 

_____________________________________

Assinatura e carimbo

(representante legal)

OBS.: emi�r em papel que iden�fique a licitante.

 

 

ANEXO VI 
 

MINUTA CONTRATUAL 

 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE _____________ Nº    /      -       , NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002.

PROCESSO Nº___________.

 

I. Cláusula Primeira – Das Partes

O Distrito Federal, por meio de ___________________, representado por                                                                                , na qualidade de ________________, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária,  Financeira  e  Contábil  do  Distrito  Federal  e                                                          , doravante denominada CONTRATADA, CNPJ
nº                                                                                        , com sede em__________________, representada por _______________ , na qualidade de.

 

II. Cláusula Segunda – Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de________ nº____  (fls.____), da Proposta de fls. ______ e da Lei nº 8.666/93.

 

III. Cláusula Terceira – Do Objeto

O Contrato tem por objeto a execução de (s) serviço (s) de____________________, consoante especifica o Edital de______ nº_____ (fls.        ) e a Proposta de fls. ______, que passam a integrar o presente Termo.

 

IV. Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução

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

 

V. Cláusula Quinta – Do Valor

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).

 

VI. 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          , emi�da em_____________, sob o evento nº_____________, na modalidade.

 

VII. Cláusula Sé�ma – 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.

 

VIII. Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

8.1 – O prazo de vigência do contrato será de_____________.

8.2 – O prazo de execução dos serviços será de__________ dias corridos, contados a par�r do 5º (quinto) dia ú�l após o recebimento da Ordem de Serviço.

8.3 – O prazo para início das obras e serviços será de até       dias corridos, contados da data de recebimento da respec�va Ordem de Serviço.

8.4 – As obras serão recebidas provisoriamente mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de dias úteis da comunicação escrita da Contratada. Quando do recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar concluída a execução do objeto contratual.

8.5 – As obras/serviços serão recebidos defini�vamente pela____________ mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de   do recebimento provisório, suficientes para vistoria que comprove a adequação das obras aos termos do contrato.

 

IX. Cláusula Nona – Das garan�as

9.1 – A garan�a para a execução da obra será prestada na forma de____________, conforme previsão constante do Edital.

9.2 – A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e segurança do trabalho, compreendido, também, o material empregado.

 

X. 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.

 

XI. Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

11.2 – Até o quinto dia ú�l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;

11.3 – Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

11.4 – Cons�tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.

11.5 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.



11.6 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

 

XII. Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, 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 respec�vo valor, dispensa a celebração de aditamento.

 

XIII. Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades

O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital, descontada da garan�a 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.

 

XIV. 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.

 

XV. Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão

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

 

XVI. 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 A�va e cobrados mediante execução na forma da legislação per�nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

 

XVII. Cláusula Décima Sé�ma – 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.

 

XVIII. 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 ú�l 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.

 

XIX. Cláusula Décima Nona – Do Foro

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

 

 

Brasília, ________de_____________ de __________.

 

Pelo Distrito Federal:                                                                                   

Pela Contratada:                                                  

 

 

ANEXO VII 
 

 

DECRETO DISTRITAL Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006

DODF DE 31.05.2006

 

Regula a aplicação de sanções administra�vas previstas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administra�vos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não cumprimento das normas de licitação e/ou de contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal nº  8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica,
Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no presente Decreto. ‘ALTERADO – Decreto nº 26.993, de 12 de julho de 2006.

Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com dispensa e inexigibilidade de licitação, nos termos do que dispõe a legislação vigente, e ainda às licitações realizadas pelas Administrações Regionais, até o limite máximo global mensal estabelecido no art. 24, incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
nos termos do disposto no § 1º do art. 2º da Lei Distrital nº 2.340, de 12 de abril de 1999.

SEÇÃO II

DAS ESPÉCIES DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 2º As licitantes que não cumprirem integralmente as obrigações contratuais assumidas, garan�da a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - suspensão temporária de par�cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal:

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

b) para os licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come�da.

 

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

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste ar�go poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

 

SUBSEÇÃO I



DA ADVERTÊNCIA

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

I - pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par�cipante do Sistema de Registro de Preços;

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

ALTERADO - Decreto nº 26.993 de 12 de julho de 2006

SUBSEÇÃO II

DA MULTA

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

ALTERADO - Decreto nº 26.993 de 12 de julho de 2006

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 ar�go;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o contrato ou re�rar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

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

ALTERADO - Decreto nº 26.993 de 12 de julho de 2006

§ 1º A multa será formalizada por simples apos�lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administra�vo, oferecido ao contratado a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da no�ficação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garan�a depositada do respec�vo contrato;

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas ao contratado;

III - mediante procedimento administra�vo ou judicial de execução.

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garan�a prestada, além da perda desta, responderá o contratado 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.

ALTERADO - Decreto nº 26.993 de 12 de julho de 2006

§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par�r do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repar�ção interessada, ou no primeiro dia ú�l seguinte.

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

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

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respec�vos custos de cobrança.

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

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

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

SUBSEÇÃO III

DA SUSPENSÃO

Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par�cipar de licitações e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral do licitante e/ou contratado, no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins�tuído 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:

ALTERADO - Decreto nº 26.993 de 12 de julho de 2006

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi�da pela Subsecretaria de Compras e Licitações, ou pelo órgão integrante do Sistema de Registro de Preços, a empresa permanecer inadimplente;

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

ALTERADO - Decreto nº 26.993 de 12 de julho de 2006

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

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

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

b) tenha pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

c) receber qualquer das multas previstas no ar�go anterior e não efetuar o pagamento. ALTERADO - Decreto nº 26.993 de 12 de julho de 2006

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

I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par�cipante do Sistema de Registro de Preços;

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

ALTERADO - Decreto nº 26.993 de 12 de julho de 2006

SUBSEÇÃO IV

DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Art. 6º A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado de Fazenda, à vista dos mo�vos informados pela Subsecretaria de Compras e Licitações.

§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste ar�go permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo�vos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o
prazo da sanção.

ALTERADO - Decreto nº 26.993 de 12 de julho de 2006

§ 2º A declaração de inidoneidade e/ou sua ex�nção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/en�dades subordinadas ou vinculadas ao Poder Execu�vo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CAPÍTULO II

DAS DEMAIS PENALIDADES

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

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

II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto REVOGADO - Decreto nº 26.993 de 12 de julho de 2006

Art. 8º As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nº 8.666/93 ou 10.520/2002:

I - tenham sofrido condenação defini�va por pra�carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham pra�cado atos ilícitos, visando frustrar os obje�vos da licitação;

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

CAPÍTULO III

DO DIREITO DE DEFESA

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



§ 1º O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra�cou 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.

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

ALTERADO - Decreto nº 26.993 de 12 de julho de 2006

§ 3º Os prazos referidos neste ar�go só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou

INSERIDO - Decreto nº 26.993 de 12 de julho de 2006

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

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

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada;

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

RENUMERADO - Decreto nº 26.993 de 12 de julho de 2006

§ 5º 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 sí�o www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito
Federal - e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação man�dos por órgãos ou en�dades da Administração Pública do Distrito Federal.

RENUMERADO - Decreto nº 26.993 de 12 de julho de 2006

§ 6º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos arts. 3º e 4º deste decreto, as quais se formalizam por meio de simples apos�lamento, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93.

RENUMERADO - Decreto nº 26.993 de 12 de julho de 2006

CAPÍTULO IV

DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

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

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

CAPÍTULO V

DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS

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

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Art. 13. As sanções previstas nos arts. 3º, 4º e 5º deste Decreto serão aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante, inclusive nos casos em que o descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de Preços.

Art.14. Revogam-se as disposições em contrário.

 

Brasília, 30 de maio de 2006.
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