GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2020
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AMPLA CONCORRÊNCIA - GRUPO: 1
O Distrito Federal, por meio da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação, na
modalidade Pregão Eletrônico, mediante as condições estabelecidas neste Edital, de acordo com o regulamentado pela Lei n.º 10.520/2002, Decreto Federal
nº 10.024/2019 (Recepcionado no Distrito Federal por meio do Decreto nº 40.205/2019), Decretos Distritais nº 25.966/2005, nº 26.851/2006, nº
33.598/2012, nº 35.592/2014, nº 36.520/2015, nº 39.978/2019, Instrução Norma va nº 05, de 25 de maio de 2017/MPOG, (recepcionada no Distrito
Federal pelo Decreto Distrital nº 38.934/2018), e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e alterações subsequentes, observando a Lei Complementar nº
123/2006, Lei Distrital nº 4.611/2011 e Decreto Distrital nº 35.592/2014, além de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame.
A Sessão Pública do Pregão Eletrônico será conduzida por Policial Militar, designado Pregoeiro, mediante a Portaria de 30 de dezembro de
2020, publicada no DODF nº 07, de 10 de janeiro de 2020, p. 17 e será realizada por meio de Sistema Eletrônico: Portal de Compras do Governo Federal
(h ps://www.gov.br/compras/pt-br/), de acordo com a indicação abaixo:
Processo SEI-GDF nº 00054-00085424/2020-07
Tipo de licitação: Menor Preço
Data de abertura: 05/11/2020.
Horário: 14h00 (horário de Brasília/DF)
Endereço Eletrônico: h ps://www.gov.br/compras/pt-br/.
Código UASG: 926016
Recurso Orçamentário: Fonte 100 Fundo Cons tucional do DF
Função: 28

Elemento de despesa: 3.3.90.39
Programa: 45090300NR0053
Subprograma: 00NR
CLASSE: 000000
Valor previsto para contratação: R$ 7.617.676,32
1.

DO OBJETO

1.1.
Contratação de empresa especializada em educação para prestação de serviços con nuos de educação básica no Colégio Militar Tiradentes
conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas neste instrumento e especiﬁcações estabelecidas no termo de referência, constante do Anexo I
deste Edital.
2.

DAS IMPUGNAÇÕES

2.1.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à
data ﬁxada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: splpmdf@gmail.com.
2.2.
O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. (§1º, art. 23, Decreto nº 10.024/2019)
2.2.1.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no Portal de Compras do Governo Federal (h ps://www.gov.br/compras/ptbr/) e vincularão os par cipantes e a administração. (§2º, art. 23, Decreto nº 10.024/2019)
2.3.
Até três dias úteis antes da data ﬁxada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão,
na forma eletrônica, pelo endereço: splpmdf@gmail.com. (Art. 24, Decreto nº 10.024/2019)
2.4.
A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação, cujas respostas serão divulgadas no Portal de
Compras do Governo Federal (h ps://www.gov.br/compras/pt-br/). (§1º do art. 24, Decreto nº 10.024/2019)
2.5.
Modiﬁcações no edital, no caso de acolhimento de impugnações ou esclarecimentos, serão divulgadas pelo mesmo instrumento de
publicação u lizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inques onavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas. (Art. 22, Decreto nº 10.024/2019)
2.6.
A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e será mo vada pelo pregoeiro nos autos do processo.(§2º do Art. 24,
Decreto nº 10.024/2019)
3.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1.

Poderão par cipar deste Pregão:

3.1.1.

Referente ao GRUPO 1 (AMPLA CONCORRÊNCIA):

3.1.1.1.
Empresário individual ou sociedade empresária do ramo de a vidade do objeto desta licitação, que atenda a todas as condições
estabelecidas neste edital e seus anexos;
3.1.1.1.1.
Para os itens des nados à ampla concorrência, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão se beneﬁciar do tratamento
diferenciado e favorecido em licitações, previsto na Lei Complementar nº 123/2006, desde que não se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas
no § 4º, art. 3º da referida LC.
3.2.
Somente poderão par cipar desta licitação pessoa jurídica que esteja credenciada perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de
Logís ca e Tecnologia da Informação do Ministério da Economia (SLTI), por meio do Portal de Compras do Governo Federal
(h ps://www.gov.br/compras/pt-br/). (inciso I Art. 19, Decreto nº 10.024/2019)
3.3.

A simples par cipação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste Edital.

3.4.
Não poderão par cipar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles
necessários:
3.4.1.
Pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes
legais comuns, ou que u lizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse
econômico em comum;
3.4.2.
Pessoas jurídicas, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou termo de referência ou projeto execu vo
ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsável técnico ou subcontratado.
3.4.3.
Pessoa jurídica declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e
Distrital, bem como a que esteja punida com SUSPENSÃO do direito de licitar ou contratar no âmbito da Administração do Distrito Federal, nos termos do
inciso III do art. 87 da Lei 8666/1993 (Parecer Jurídico SEI-GDF nº 373/2018 - PGDF/GAB/PRCON e Art. 2º, inciso III, do Decreto Distrital nº 26.851/2006) e
Parecer nº 618/2018- PGCONS/PGDF;
3.4.4.
Pessoa Jurídica IMPEDIDA de licitar e contratar com o Distrito Federal, de que trata o art. 7º da Lei 10.520/2002. (PARECER Nº 373/2018PRCON/PGDF)
3.4.5.

Pessoa jurídica estrangeira não autorizada a funcionar no País.

3.4.6.
Pessoa jurídica que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, falência, concurso de credores, liquidação,
fusão, cisão ou incorporação;
3.4.7.

Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de cons tuição e pessoas sicas não empresárias.

3.4.8.
Pessoa jurídica cujo dirigente, administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha
reta ou colateral, por consanguinidade ou aﬁnidade, até o segundo grau, de:
IAgente público com cargo em comissão ou função de conﬁança que esteja lotado na unidade responsável pela realização da
seleção ou licitação promovida pelo órgão ou en dade da administração pública distrital; ou

II Agente público cuja posição no órgão ou en dade da administração pública distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da
unidade responsável pela realização da seleção ou licitação.
3.4.9.
Direta ou indiretamente, o agente público ou dirigente que integre a Polícia Militar do Distrito Federal ou o pregoeiro e sua equipe de apoio,
responsáveis pela licitação.
3.4.10.
Fica vedada a par cipação, ainda, do proprietário, controlador, administrador, gerente ou diretor de pessoa jurídica, independentemente das
denominações adotadas e do nível quan ta vo ou qualita vo de par cipação no capital ou patrimônio.
3.4.11.
Aplica-se a vedação aos executores de contratos que trabalhem ou tenham trabalhado nos úl mos cinco anos como sócios, administradores
ou não, ou responsáveis pela pessoa jurídica licitante.
3.4.12.
A vedação do item 3.4.9 se aplica ao agente público licenciado ou afastado por qualquer mo vo e a qualquer tulo (Decreto Distrital nº
39.860 de 30 de maio de 2019).
3.4.13.
Considera-se par cipação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, ﬁnanceira ou trabalhista do
autor do termo de referência ou projeto, pessoa sica ou jurídica, e do pregoeiro e de sua equipe de apoio com a licitante ou responsável pelo fornecimento
de bens e serviços a estes necessários.
3.4.14.

O autor do termo de referência, do projeto básico ou execu vo, pessoa sica ou jurídica.

3.4.15.
Pessoa jurídica que u lize mão de obra infan l em qualquer fase produ va do bem ou na prestação do serviço (Lei Distrital nº 5.061 de
08.03.2013).
3.4.16.
Pessoa Jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção que tenham relação de parentesco com (Decreto Distrital nº
39.978/2019):

4.

I-

Detentor de cargo em comissão ou função de conﬁança que atue na área responsável pela demanda ou pela contratação; ou

II -

Autoridade hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão ou en dade.

DO CREDENCIAMENTO

4.1.
Os interessados em par cipar deste Pregão deverão credenciar-se previamente no SICAF, por meio do Portal de Compras do Governo Federal
(h ps://www.gov.br/compras/pt-br/).
4.2.
Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de iden ﬁcação e senha pessoal, ob das junto à SLTI, onde
também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta u lização.
4.3.
O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou
por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a PMDF ser responsabilizada por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

4.5.
Caberá a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.
4.6.
A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento par cular (com reconhecimento de ﬁrma) e/ou público de procuração, que
comprove os necessários poderes para pra car todos os atos inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou
assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento especíﬁco no qual estejam expressos seus
poderes para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal inves dura.
4.6.1.
Será dispensada o reconhecimento de ﬁrma no instrumento par cular com a confrontação da assinatura com aquela constante do
documento de iden dade do signatário. (Lei nº 13.726/2018 - Inciso I Art. 3º)
4.6.1.1.
prova.

Caso reste dúvida quanto a veracidade do documento de procuração, ou do de iden ﬁcação, o pregoeiro poderá requisitar outros meios de

4.7.
A chave de iden ﬁcação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser u lizadas em qualquer Pregão Eletrônico realizado no Portal
de Compras do Governo Federal (h ps://www.gov.br/compras/pt-br/), salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu
descadastramento perante o SICAF.
4.8.

Nenhuma pessoa sica ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma Licitante.

5.

DA PROPOSTA

5.1.
Após a divulgação do edital no Portal de Compras do Governo Federal (h ps://www.gov.br/compras/pt-br/), os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio eletrônico do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecido para abertura da sessão pública. (Art. 26, Decreto nº 10.024/2019)
5.1.1.

A proposta deverá conter:

5.1.1.1.
O preço unitário e total para cada item que compõe o GRUPO cotado, especiﬁcados na Planilha de es ma va de custos constante do item
4 do Anexo I deste Edital, bem como o valor global da proposta, expresso em algarismo e por extenso, em moeda nacional, que deverão incluir todos os
tributos, taxas, materiais para execução dos serviços, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto deste Pregão.
5.1.2.
A descrição detalhada do serviço e, em caso de discordância existente entre as especiﬁcações do objeto descritas no Portal de Compras do
Governo Federal (h ps://www.gov.br/compras/pt-br/) e as constantes deste edital, prevalecerão estas úl mas.
5.1.3.
Após a abertura da sessão pública não serão recebidas novas propostas e documentos de habilitação. (§1º do art. 26, Decreto nº
10.024/2019)
5.1.4.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem devidamente regularizados no SICAF. (§2º do art. 26,
Decreto nº 10.024/2019)
5.2.
O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com
as exigidas neste edital. (§4º do art. 26, Decreto nº 10.024/2019);

5.2.1.
As microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar, em campo próprio do sistema, que cumpre os requisitos legais para a
qualiﬁcação e que está apta a usufruir do tratamento favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da ME e da EPP, ins tuído pela Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra nas situações relacionadas no § 4º do referido ar go, para fazer
jus aos bene cios previstos nessa lei.
5.2.2.
A falsidade da declaração prevista no item 5.2 e 5.2.1 sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital. (§ 5º do art. 26, Decreto nº
10.024/2019)
5.3.
Os licitantes poderão re rar ou subs tuir as propostas e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessão pública. (§6º do art. 26, Decreto nº 10.024/2019).
5.4.
A proposta e os documentos de habilitação apresentados pelo licitante nos termos do item 5.1, não serão u lizados para ﬁns de ordem de
classiﬁcação, que somente será deﬁnida na fase de lances. (§7º do art. 26, Decreto nº 10.024/2019)
5.5.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classiﬁcado somente serão disponibilizados para avaliação do
pregoeiro e para acesso público após o encerramento da fase de lance. (§8º do art. 26, Decreto nº 10.024/2019).
5.6.

Documentos complementares serão solicitados nos termos do capítulo XI deste edital.

5.7.

As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

5.8.

Os preços oferecidos devem estar compa veis com os pra cados no mercado.

5.9.

O preço será ﬁxo e irreajustável, ressalvado o disposto no item 14.14.

5.10.

A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação.

5.11.

Qualquer declaração falsa apresentada sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital.

5.12.

A licitante deverá obedecer, rigorosamente, aos termos deste Edital e seus Anexos.

5.13.

As propostas ﬁcarão disponíveis no sistema eletrônico.

5.14.

Qualquer elemento que possa iden ﬁcar à licitante importa desclassiﬁcação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.

5.15.
Depois da abertura da sessão não serão admi das alterações nas propostas apresentadas, ressalvadas apenas a redução do preço proposto e
aquelas alterações des nadas a sanar evidentes erros formais.
6.

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1.
No dia e horário indicados no preâmbulo deste Edital, no Portal de Compras do Governo Federal (h ps://www.gov.br/compras/pt-br/), será
realizada a abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro.
6.2.
Durante a sessão, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio
do sistema eletrônico.
6.3.
Incumbirá a Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ﬁcando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emi da pelo Sistema ou de sua desconexão. (inciso IV Art. 19,

Decreto nº 10.024/2019)
6.4.
A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo como ﬁrmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos pra cados diretamente ou por seu representante, excluindo qualquer responsabilidade do provedor do sistema ou
da PMDF por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. (inciso III Art. 19, Decreto nº 10.024/2019)
7.

DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1.
O Pregoeiro veriﬁcará as propostas apresentadas e desclassiﬁcará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital.
7.1.1.
A desclassiﬁcação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os par cipantes.
(Parágrafo único do Art. 28, Decreto nº 10.024/2019)
7.1.2.

O sistema ordenará automa camente as propostas classiﬁcadas pelo pregoeiro. (Art. 29, Decreto nº 10.024/2019)

7.2.

Somente as licitantes com propostas classiﬁcadas par ciparão da fase de lances.

8.

DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1.
Iniciada à fase compe va, as licitantes que veram suas propostas classiﬁcadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico e serão imediatamente informadas do recebimento e do valor consignado no registro de cada lance.
8.2.

A licitante somente poderá oferecer valor inferior ao úl mo por ela ofertado e registrado no sistema. (§ 3º Art. 30, Decreto nº 10.024/2019)

8.3.
Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a
iden ﬁcação do ofertante. (§5º Art. 30, Decreto nº 10.024/2019)
8.4.

Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele recebido e registrado primeiro. (§ 4º art. 30, Decreto nº 10.024/2019)

8.5.

Será adotado para o envio de lances no pregão o modo de disputa Aberto/fechado (Inciso III, Art. 14, Decreto nº 10.024/2019):

8.5.1.
No modo de disputa aberto/fechado os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance ﬁnal e fechado, conforme critério de
julgamento menor preço. (Inciso II do Art. 31, Decreto nº 10.024/2019)
8.6.

Do Modo de Disputa aberto/fechado

8.6.1.
No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos. (Art. 33, Decreto nº
10.024/2019)
8.6.2.
Encerrado o prazo de quinze minutos, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de dez
minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automa camente encerrada. (§1º Art. 33, Decreto nº 10.024/2019)
8.6.2.1.
Encerrado o prazo aleatório, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com
valores até dez por cento superiores possam ofertar um lance ﬁnal e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. (§2º
Art. 33, Decreto nº 10.024/2019)

8.6.2.2.
Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 8.6.2.1, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem
de classiﬁcação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance ﬁnal e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. (§3º
Art. 33, Decreto nº 10.024/2019)
8.6.3.
Encerrados os prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade. (§4º Art. 33,
Decreto nº 10.024/2019)
8.6.3.1.
Na ausência de lance ﬁnal e fechado classiﬁcado nos termos dos itens 8.6.2.1 e 8.6.2.2, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classiﬁcação, possam ofertar um lance ﬁnal e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o
encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no 8.6.3. (§5º Art. 33, Decreto nº 10.024/2019)
8.6.4.
Na hipótese de não haver licitante classiﬁcado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá,
auxiliado pela equipe de apoio, mediante jus ﬁca va, admi r o reinício da etapa fechada, nos termos do item 8.6.3.1. (§ 6º do Art. 33 do Decreto nº
10.024/2019)
8.7.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os
lances con nuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
8.8.
Quando a desconexão do Pregoeiro persis r por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos par cipantes no Portal de Compras do Governo Federal (h ps://www.gov.br/compras/ptbr/). (Art. 35, Decreto nº 10.024/2019)
8.9.
Após a etapa de envio de lances, haverá aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, dando-se preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 36 do Decreto nº 10.024/2019)
8.10.
Ultrapassada a fase de lances, e exclusivamente para os itens des nados à ampla concorrência, se a proposta mais bem classiﬁcada não ver
sido apresentada por microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta dessas en dades na situação de
empate, assim considerada(s) aquela(s) que seja(m) iguais ou até 5% (cinco por cento) superior(es) à proposta mais bem classiﬁcada, proceder-se-á da
seguinte forma:
8.10.1.
A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classiﬁcada poderá apresentar proposta de preço inferior à da licitante mais bem
classiﬁcada, no prazo de 5 (cinco) minutos, e, se atendidas as exigências deste edital, será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
8.10.2.
Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classiﬁcada, na forma do subitem anterior, e havendo outras
licitantes que porventura se enquadrem na condição de empate, estas serão convocadas, na ordem classiﬁcatória, para o exercício do mesmo direito.
8.10.3.
A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
8.10.4.
Não poderá se beneﬁciar do tratamento favorecido e diferenciado previstos em Lei, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica (§4º Art. 3º
LC 123/2006):
I-

de cujo capital par cipe outra pessoa jurídica;

II -

que seja ﬁlial, sucursal, agência ou representante no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

III de cujo capital par cipe pessoa sica que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento
favorecido e diferenciado nos termos desta Lei, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste
ar go;
IV cujo tular ou sócio par cipe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneﬁciada por esta Lei, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste ar go;
Vcujo sócio ou tular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com ﬁns lucra vos, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste ar go;
VI -

cons tuída sob a forma de coopera va, salvo as de consumo;

VII -

que par cipe do capital de outra pessoa jurídica;

VIII que exerça a vidade de banco comercial, de inves mentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito,
ﬁnanciamento e inves mento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de tulos, valores mobiliários e câmbio, de
empresa de arrendamento mercan l, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
IX resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um
dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
X-

cons tuída sob a forma de sociedade por ações;

XI cujos tulares ou sócios guardem, cumula vamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e
habitualidade. (Incluído pela Lei Complementar nº 147/2014)
8.11.
Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item anterior, proceder-se-à, em igualdade de condições, como critério de
desempate a preferência sucessiva aos bens e serviços: (§ 2º Art. 3º Lei nº 8.666/1993)
I-

produzidos no País;

II -

produzidos ou prestados por empresas brasileiras.

III -

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

IV produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deﬁciência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. (Art. 36, Decreto nº
10.024/2019)
8.12.
Na hipótese de persis r o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. (§ único Art.
37 Dec. 10.024/2019)
9.

DA NEGOCIAÇÃO

9.1.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro DEVERÁ encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante
que tenha apresentado o melhor preço, para que seja ob da melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital.

(Art. 38 Dec. 10.024/2019)
9.1.1.

A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelas demais licitantes.

10.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

10.1.
Encerrada a etapa de negociação, de que trata o Capítulo IX, o pregoeiro examinará a proposta classiﬁcada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compa bilidade do preço em relação ao máximo es pulado neste edital, e veriﬁcará a habilitação do licitante. (Art. 39, Decreto nº
10.024/2019)
10.1.1.
O pregoeiro solicitará ao licitante classiﬁcado em primeiro lugar o envio da proposta adequada ao úl mo lance ofertado após a negociação,
no prazo mínimo de 02 (duas) horas, contados da solicitação, juntamente com os documentos complementares (planilhas, cer ﬁcados, laudos) e
comprovações solicitadas em anexo, se necessário, todos encaminhados via sistema eletrônico. (§2º Art. 38, Decreto nº 10.024/2019)
10.1.2.

A proposta inserida no sistema nos termos do item 10.1.1 deverá conter:
a)
Ser impressa em língua oﬁcial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente datada e assinada pelo representante legal da pessoa jurídica, conter nome da proponente,
endereço completo, telefone, número do CNPJ e da inscrição estadual ou do Distrito Federal;
b)
O valor unitário e total para cada item e grupo cotados, em moeda nacional, já considerados e inclusos todos os custos necessários, tais
como: BDI e encargos sociais, impostos, taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta
licitação, para execução no local indicado neste edital, nada mais sendo licito pleitear a esse tulo;
c)
As especiﬁcações dos serviços de forma a demonstrar que atendem as exigidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste
edital, e, em caso de discordância existente entre as especiﬁcações do objeto descritas no Portal de Compras do Governo Federal
(h ps://www.gov.br/compras/pt-br/) e as constantes deste edital, prevalecerão estas úl mas;
d)
O prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da
licitação;

10.1.2.1.
Caso os prazos deﬁnidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta e não constar o registro de prazos divergentes dos
estabelecidos, eles serão considerados como aceitos pela licitante, ﬁcando esta obrigada ao cumprimento dos mesmos.
10.2.
A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e documentação solicitadas, terá sua proposta desclassiﬁcada e sujeitarse-á às sanções previstas neste edital.
10.3.
Para o julgamento e classiﬁcação das propostas, será adotado o critério de menor preço global, observados os prazos máximos para
fornecimento, as especiﬁcações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições estabelecidas neste Edital.
10.3.1.
O Pregoeiro poderá suspender a sessão para solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores da PMDF, ou, ainda, de
outros órgãos ou en dades, a ﬁm de subsidiar sua decisão. (Parágrafo único Art. 17, Decreto nº 10.024/2019)
10.3.1.1.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas a sanar erros, falhas ou subsidiar
decisões, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a

ocorrência será registrada em ata. (§ único Art. 47, Decreto nº 10.024/2019)
10.3.2.
Não se admi rá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa veis com os preços de mercado, ainda que
estejam abaixo do valor de referência con do neste edital, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais
ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. (Decisão nº 2180/2017 - TCDF)
10.4.
Será desclassiﬁcada a proposta que contenha preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele que seja inferior ao custo de
produção, acrescido dos encargos legais, desde que a licitante, depois de convocada, não tenha demonstrado a exequibilidade do preço ofertado, que
poderá, também, ser precedido dos seguintes procedimentos:
I-

Solicitação de jus ﬁca vas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

II -

Apresentação de Acordos, Convenções ou Dissídios Cole vos de Trabalho;

III -

Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho;

IV -

Consultas a en dades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

V-

Pesquisas junto aos órgãos públicos ou empresas privadas;

VI -

veriﬁcação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a inicia va privada;

VII -

pesquisa de preço com fornecedores dos insumos u lizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

VIII -

veriﬁcação de notas ﬁscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

IX -

levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;

X-

estudos setoriais;

XI -

consultas às Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; e

XII análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos
serviços.
10.5.
Não serão adjudicados os itens para os quais, após a negociação com os fornecedores, sejam apresentadas propostas ﬁnais com valores
superiores aos respec vos valores es mados pela Administração.
11.

DA HABILITAÇÃO

11.1.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO:

11.1.1.

Comprovação da Habilitação Jurídica:
a)

Cédula de iden dade do responsável legal pela pessoa jurídica.

b)

Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respec va, no caso de empresa individual.

c)
Ato cons tu vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
d)

Inscrição do ato cons tu vo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

e)
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.
11.1.2.

Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a)
Comprovante de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e, também, de Cadastro de Contribuinte Estadual e Municipal ou do
Distrito Federal da sede ou domicílio da licitante, per nente ao seu ramo de a vidade e compa vel com o objeto da licitação (Prova de inscrição
no cadastro nacional das pessoas jurídicas com a vidade econômica principal ou secundária vinculada ao setor de educação);
b)

Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da licitante.

c)
Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer dão Conjunta de Débitos rela vos aos Tributos Federais e a Divida A va
da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.
d)
Para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, cer dão Nega va de Débitos ou cer dão posi va com efeito de
nega va, emi da pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser ob da através do site
www.fazenda.df.gov.br (art. 173 da LODF).
e)
Cer dão de Regularidade de débitos Rela vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
f)

Cer ﬁcado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

g)
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante a apresentação de Cer dão Nega va de Débitos
Trabalhistas – CNDT. (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).
11.1.3.

Qualiﬁcação Técnica:
a)
Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando que a licitante prestou
serviço compa vel com o objeto desta licitação.
b)
Declaração de que a licitante possui ou instalará escritório no Distrito Federal, que deverá ser comprovado no prazo máximo de 60
(sessenta) dias contados da assinatura do contrato.
c)
Comprovação que já executou objeto compa vel, em prazo, com o que está sendo licitado, mediante a comprovação de experiência
mínima de três anos na execução de objeto semelhante ao presente certame, podendo ser apresentado mais de um atestado para comprovar o
período.
d)
A licitante deverá declarar que tomou ou não conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação, conforme modelo do Anexo C - Termo de Vistoria Técnica (item 16 do Termo de Referência).

11.1.4.

Qualiﬁcação Econômico-Financeira:
a)
Cer dão Nega va de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede
da empresa, datado dos úl mos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Cer dão. No caso de praças
com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as cer dões de cada um dos distribuidores.
b)
Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do úl mo exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei
devidamente registrados, que comprovem a boa situação ﬁnanceira da empresa, vedada a sua subs tuição por balancetes ou balanços
provisórios.
IAs empresas cons tuídas no ano em curso poderão subs tuir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente auten cado
pela Junta Comercial;
II A boa situação ﬁnanceira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral
(SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
LG = ------------------------------------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO CIRCULANTE
LC = ----------------------------------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE
ATIVO TOTAL
SG = ----------------------------------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

III As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital
social ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total es mado - que deverá recair sobre o montante do grupo que
pretenda concorrer - constante do Anexo I.
11.1.4.1.

Nas contratações de serviços con nuados com dedicação exclusiva de mão de obra, será exigido:

IBalanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao úl mo exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
II Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (A vo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis interiores e
sessenta e seis centésimos por cento) do valor es mado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações
contábeis do úl mo exercício social;
III Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor es mado da contratação, por meio da apresentação do
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl mo exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a subs tuição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oﬁciais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da
apresentação da proposta;
IV Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo III de que
um doze avos dos contratos ﬁrmados com a Administração Pública e/ou com a inicia va privada vigentes na data apresentação da
proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea “c” acima, observados os
seguintes requisitos:
a)

A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), rela va ao úl mo exercício social; e

b)
Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar jus ﬁca vas.
11.1.5.
I-

Outros Documentos: (§ 4º do Art. 26 do Decreto nº 10.024/2019)
Declaração, em campo próprio no sistema, atestando que:
a)
Sob as penas da Lei, que não ultrapassou o limite de faturamento e que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da LC nº
123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos ar gos 42 ao 49 da referida Lei, para Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Coopera va.
b)
Está ciente e concorda com as condições con das no edital e seus anexo, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação deﬁnidos no edital.
c)
Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impedi vos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
d)
Para ﬁns do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro
de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a par r de 14 (quatorze) anos nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Cons tuição
Federal.
e)
A proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na
Instrução Norma va Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

f)
Não possui, na cadeia produ va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e
IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Cons tuição Federal.
g)
Conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deﬁciência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se APLICADO AO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA
EMPRESA, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação.
h)
11.2.

Sob as penas da lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termo estabelecidos no art. 429 da CLT.

DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

11.2.1.
A habilitação dos licitantes será veriﬁcada por meio do Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – Sicaf, nos documentos por ele
abrangidos. (Art. 43, Decreto nº 10.024/2019)
11.2.1.1.
Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados nos termos do item 5.1. (§ 1º do Art. 43,
Decreto nº 10.024/2019)
11.2.2.
É assegurada à licitante que esteja com algum documento vencido, ou não inserido no SICAF, o direito de encaminhar esta documentação em
plena validade, juntamente com os não contemplados e previsto neste Edital, que deverá ser juntado ao sistema com a proposta, conforme es pulado no
item 5.1. (§ 2º do Art. 26 e § 1º do Art. 43, Decreto nº 10.024/2019)
11.2.3.
Os documentos exigidos para a habilitação que não es verem contemplados no SICAF ou com cadastro desatualizado, deverão ser reme dos
em conjunto com a proposta de preços conforme previsto no item 5.1.
11.2.4.
O Pregoeiro poderá consultar sí os oﬁciais de órgãos e en dades emissores de cer dões se necessário, para veriﬁcar as condições de
habilitação das licitantes, no entanto, não se responsabilizará pela possível indisponibilidade desses sistemas, quando da consulta no julgamento da
habilitação, sendo de inteira responsabilidade da licitante a comprovação de sua habilitação.
11.2.4.1.
A não apresentação dos documentos exigidos neste edital implicará em inabilitação da licitante, salvo se houver a possibilidade de consulta
via internet durante o julgamento da habilitação pelo pregoeiro, condicionado ao es pulado no item 11.2.5.
11.2.4.2.

A veriﬁcação em sí os oﬁciais de órgãos e en dades emissores de cer dões cons tui meio legal de prova.

11.2.5.
Para a microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar a comprovação de regularidade ﬁscal e trabalhista com alguma
restrição, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação. (§ 1º do Art. 43 da LC nº 123, alterado pela LC
nº 155/2016)
11.2.6.
A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcação.
11.2.7.
Os documentos necessários para a habilitação, envidados conforme item 5.1, poderão ser apresentados em original ou cópia auten cada por
cartório competente, ou pela Internet, nos casos em que o órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar sua consulta.

11.2.8.
Todos os documentos emi dos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, inicialmente
em tradução livre. (Art. 41, Decreto nº 10.024/2019)
11.2.8.1.
Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para ﬁns de assinatura do contrato ou da ata de registro preços, os documentos de que
trata o item 11.2.9 serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apos lados nos termos do disposto no Decreto Federal nº 8660, de 29 de janeiro
de 2016, ou de outro que venha a subs tuí-lo, ou consularizados pelos respec vos consulados ou embaixadas. (§único Art. 41, Decreto nº 10.024/2019)
11.2.9.
anexos.

Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em subs tuição aos documentos requeridos neste Edital e seus

11.2.10.

Os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

11.2.11.
Todos os documentos deverão estar em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da ﬁlial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emi dos somente em nome da matriz e os atestados de capacidade técnica, que podem ser apresentados tanto
em nome da matriz e/ou em nome da ﬁlial.
11.2.12.

A licitante é responsável pela ﬁdelidade e legi midade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

11.2.13.
As cer dões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo Órgão expedidor, deverão ter sido
expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto os documentos que se des nam a comprovação da qualiﬁcação
econômico-ﬁnanceira, referentes ao balanço patrimonial, e qualiﬁcação técnica.
11.2.14.
O pregoeiro poderá, na fase de julgamento, promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação,
devendo as licitantes atenderem às solicitações no prazo por ele es pulado, contado do recebimento da convocação.
11.2.15.
inabilitada.

Veriﬁcando-se, no curso da análise, o descumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a licitante será

11.2.16.
Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classiﬁcação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.
11.2.17.

Será declarada a vencedora da licitação a que apresentar o menor preço global e atender a todas as exigências do edital.

11.2.18.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrado em ata e acessível aos licitantes, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia para
ﬁns de habilitação e classiﬁcação. (Art. 47, Decreto nº 10.024/2019)
11.2.18.1.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas a sanar erros, falhas ou subsidiar
decisões, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata. (§ único Art. 47, Decreto nº 10.024/2019)
12.

DO RECURSO

12.1.
Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recorrer. (Art. 44, Decreto nº 10.024/2019)

12.2.
A licitante que manifestar a intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias,
ﬁcando as demais licitantes, desde logo, in madas para, querendo, apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a contar
do término do prazo da recorrente.
12.3.
A falta de manifestação imediata e mo vada da licitante importará na decadência desse direito, ﬁcando o pregoeiro autorizado a adjudicar o
objeto a licitante declarada vencedora.
12.4.

O recurso não acolhido pelo pregoeiro será apreciado e decidido pela autoridade superior.

12.5.

O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insusce veis de aproveitamento.

12.6.
Os autos do processo ﬁcarão armazenados no Sistema Eletrônico de Informação - SEI-GDF, e poderão ter vistas franqueadas aos interessados
mediante solicitação encaminhada via Portal de Compras do Governo Federal (h ps://www.gov.br/compras/pt-br/), ou pelo e-mail splpmdf@gmail.com.
(Decreto nº 36.756/2015 c/c Portaria SEPLAG nº 459/2016)
12.6.1.
Para acesso aos autos via Sei-GDF, o interessado poderá ser cadastrado no sistema na condição de usuário externo, solicitado por meio do
portal SEI-GDF (h p://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/), ou receber a documentação digitalizada via e-mail ou por disposi vo de memória externa
fornecido pelo interessado na Seção de Procedimentos Licitatórios, localizada na Área Especial 04 do Setor Policial Sul, Anexo I do Quartel do ComandoGeral da Polícia Militar do Distrito Federal. (Decreto nº 36.756/2015 c/c Portaria SEPLAG nº 459/2016)
13.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1.
Na ausência de recursos o pregoeiro adjudicará o objeto e encaminhará os autos do processo, devidamente instruídos, ao Chefe do
Departamento de Logís ca e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal, e proporá a homologação. (Art. 46, Decreto nº 10.024/2019)
13.2.
Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos pra cados, o Chefe do Departamento de Logís ca e Finanças da Polícia Militar do
Distrito Federal adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. (Art. 45, Decreto nº 10.024/2019)
13.3.

O objeto deste Pregão será adjudicado por item, à licitante vencedora.

14.

DO CONTRATO

14.1.
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, de acordo com o item 7 do Termo de Referência, a contar da data de sua assinatura, persis ndo
as obrigações decorrentes da garan a, quando houver, permi da a sua prorrogação na forma do art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993, sendo seu extrato
publicado no DODF.
14.2.
A Administração convocará a empresa vencedora a assinar o Instrumento Contratual, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de
recair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei.
14.2.1.
Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste edital, que deverão ser man das pelo
contratado durante a vigência contratual. (§1º Art. 48, Decreto nº 10.024/2019)
14.2.2.
A empresa vencedora deverá providenciar o cadastro de usuário externo no Sistema Eletrônico de Informação, solicitado por meio do portal
SEI-GDF (h p://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/), para ﬁns de assinatura do contrato e/ou outros documentos. (Decreto nº 36.756/2015 c/c
Portaria SEPLAG nº 459/2016).

14.3.
O prazo para assinatura do contrato será de até 3 (três) dias úteis contados a par r da disponibilização do documento para acesso externo via
SEI-GDF, conforme item 14.2.2, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra mo vo jus ﬁcado e aceito pela Administração.
14.4.
O contrato se subordina ao Termo de Contrato Padrão Nº 04/2002, em conformidade com o Decreto 23.287, de 17/10/2002, do Distrito
Federal que segue como Anexo IV a este Edital, e terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, permi da a sua prorrogação na forma do art.
57, II, da Lei nº 8.666/1993.
14.5.

Por ocasião da celebração do contrato, será exigida da licitante vencedora a prestação de uma das seguintes garan as:
ICaução em dinheiro, ou em tulos da dívida pública, devendo estes terem 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; (redação dada pela Lei n° 11.079, de 2004)
II -

Seguro-garan a; ou,

III -

Fiança bancária.

14.5.1.
Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garan a acima, no percentual de 2 % (dois por cento) do valor do contrato (Lei n.º
8.666/93, art. 56, parágrafo 2º).
14.5.2.
A ﬁança bancária formalizar-se-á através de carta de ﬁança fornecida por ins tuição ﬁnanceira que, por si ou pelos acionistas detentores de
seu controle, não par cipem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, pelo ﬁador, aos bene cios do ar go
827, do Código Civil de 2002.
14.5.3.

Toda e qualquer garan a prestada pela licitante vencedora será liberada mediante pedido por escrito:
a)

Somente poderá ser levantada após a ex nção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;

b)
Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser u lizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o
inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos após o recebimento da no ﬁcação regularmente expedida, a garan a deverá ser recons tuída;
c)

Ficará re da no caso de rescisão contratual, até deﬁni va solução das pendências administra vas ou judiciais.

14.5.4.
Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garan a exigida será considerada recusa injus ﬁcada em assinar o
Contrato, implicando na imediata anulação da Nota de Empenho - NE emi da.
14.6.
A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público,
aplicando sê-lhes suple vamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do ar go 54, da Lei n.º 8.666/93
combinado com o Inciso XII, do ar go 55, do mesmo diploma legal.
14.7.
Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato,
outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classiﬁcação, conforme disposto no Inciso XXIII, do ar go 4º da Lei nº 10.520/2002, para, após
a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, sem
prejuízo da aplicação das sanções legais. (§2º do Art. 48, Decreto nº 10.024/2019)

14.7.1.
A recusa injus ﬁcada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou re rar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administração, caracteriza o descumprimento, sujeitando o infrator às penalidades legalmente estabelecidas.
14.7.2.
O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos, do art. 64, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de
1.993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço.
14.8.
A inexecução parcial ou total do contrato, de acordo com o ar go 78 da Lei 8.666/93, ensejará a sua rescisão e a penalização da empresa nos
termos deste Edital e da Lei 8.666/93.
14.9.
Cons tuem mo vo para rescisão do contrato a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admi das neste edital e no contrato.
14.10.
Será designado um executor para o contrato, ao qual serão incumbidas as atribuições con das nas Normas de Execução Orçamentária e
Financeiras vigentes (Decreto nº 32.598, de 15/12/2010).
14.11.
Será exigida da contrata a implantação do Programa de Integridade das empresas, conforme determinação da Lei 6.112 de 02 de fevereiro de
2018, alterada pela Lei nº 6.176, de 16/07/2018 e pela Lei nº 6.308/2019, e regulamentada pelo Decreto nº 40.388 de 14/01/2020.
14.11.1.

Para o cumprimento do disposto no item anterior, a contratada deverá apresentar os seguintes documentos:
I-

Relatório de Perﬁl, nos termos do Anexo V;

II -

Relatório de Conformidade do Programa, nos termos do Anexo VI.

14.12.
O contrato será rescindido com a aplicação de multa se conﬁrmado o uso de mão de obra infan l no processamento, transporte, ou qualquer
fase produ va do bem, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. (Lei Distrital nº 5.061 de 08.03.2013 – Parecer nº 343/2016 – PRCON/PGDF)
14.13.

Cons tui mo vos para rescisão de contrato qualquer ato pra cado pela contratada de conteúdo: (Lei Distrital nº 5.448/2015)
I-

discriminatório contra a mulher;

II -

que incen ve a violência contra a mulher;

III -

que exponha a mulher a constrangimento;

IV -

homofóbico;

V-

que represente qualquer po de discriminação.

14.14.
O contrato a ser ﬁrmado pode ser reajustado depois de transcorrido 1 (um) ano de sua vigência, a par r da apresentação da proposta de
preços e em conformidade com a legislação per nente.
14.14.1.
O critério de reajuste, quando couber, deverá retratar a variação efe va do custo de produção, admi da a adoção de índices especíﬁcos ou
setoriais, aplicados quando da execução de serviços não con nuos ou con nuos sem dedicação exclusiva de mão de obra, desde a data prevista para
apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela, aplicando-se o IPCA/IBGE.
14.14.1.1.
Nas contratações em que o valor do contrato de serviços seja preponderantemente formado pelos custos de insumos, poderá ser adotado o
reajuste em sen do estrito, adotando-se o IPCA/IBGE, observado o prazo mínimo de vigência con do no item 14.14.

14.15.
A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, disciplinada pela Instrução Norma va nº 05/2017- MPOG, deverá ser u lizada
nas contratações de serviços con nuados com dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano das datas
dos orçamentos aos quais a proposta se referir.
14.15.1.
A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade disposta no caput, e que vier a ocorrer durante a
vigência do contrato, é direito do contratado, e não poderá alterar o equilíbrio econômico e ﬁnanceiro dos contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso
XXI da Cons tuição da República Federa va do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento man das as condições efe vas da proposta.
14.15.2.
A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos
preços da contratação, podendo ser realizada em momentos dis ntos para discu r a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
14.15.3.
Quando a contratação envolver mais de uma categoria proﬁssional, com datas-base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em
tantas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções cole vas das categorias envolvidas na contratação.
14.15.4.
A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou convenção cole va deve repassar integralmente o aumento de
custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.
14.15.5.

O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a par r:
IDa data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos com a execução do
serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; ou
II Da data do acordo, convenção ou dissídio cole vo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta,
quando a variação dos custos for decorrente da mão-de-obra e es ver vinculada às datas-base destes instrumentos.

14.15.6.

Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a par r da data do fato gerador que deu ensejo à úl ma repactuação.

14.15.7.
As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analí ca da alteração dos custos, por meio
de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo acordo convenção ou dissídio cole vo que fundamenta a repactuação, conforme
for a variação de custos objeto da repactuação.
14.15.8.
É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de bene cios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por
força de instrumento legal, sentença norma va, acordo cole vo ou convenção cole va.
14.15.9.
Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de custos decorrente do mercado, esta somente será concedida mediante a
comprovação pelo contratado do aumento dos custos, considerando-se:
I-

os preços pra cados no mercado ou em outros contratos da Administração;

II -

as par cularidades do contrato em vigência;

III -

a nova planilha com variação dos custos apresentada;

IV -

indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oﬁciais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e

V-

a disponibilidade orçamentária da Polícia Militar do DF.

14.15.10.
A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a par r da solicitação e da entrega dos
comprovantes de variação dos custos.
14.15.11.
As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de apos lamento, e não poderão alterar o equilíbrio econômico e
ﬁnanceiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento.
14.15.12.
O prazo máximo acima referido ﬁcará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela
contratante para a comprovação da variação dos custos;
14.15.13.

A Polícia Militar do DF poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela contratada.

14.15.14.
As repactuações a que o contratado ﬁzer jus e não forem solicitadas durante a vigência do contrato, serão objeto de preclusão com a
assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.
14.15.15.

Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:
I-

a par r da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

II em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas
repactuações futuras; ou
III em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão-de-obra
em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença norma va, contemplar data de vigência retroa va, podendo
esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações
futuras;
14.15.16.
Os efeitos ﬁnanceiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a mo varam, e apenas em relação à diferença
porventura existente.
14.15.17.
As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos
com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.15.18.
A empresa contratada para a execução de remanescente de serviço tem direito à repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus
a empresa anteriormente contratada, devendo os seus preços serem corrigidos antes do início da contratação, conforme determina o art. 24, inciso XI da Lei
nº 8.666, de 1993.
14.16.
No caso de contratações de serviços con nuados com dedicação exclusiva de mão de obra, as regras sobre a retenção provisória e mensal de
provisões trabalhistas serão realizadas nos termos da Lei Distrital nº 4.636/2011, regulamentada pelo Decreto nº 34.639/2013 e alterações posteriores.
14.17.

Cons tui mo vos para rescisão de contrato qualquer ato pra cado pela contratada de conteúdo: (Lei Distrital nº 5.448/2015)
I-

discriminatório contra a mulher;

II -

que incen ve a violência contra a mulher;

III -

que exponha a mulher a constrangimento;

IV -

homofóbico;

V-

que represente qualquer po de discriminação.

14.17.1.
O uso ou o emprego de conteúdo discriminatório cons tui mo vo para rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis.
15.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1.
Manter, durante toda a execução do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualiﬁcação exigidas no ato convocatório;
15.2.
Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiros,
bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços;
15.3.
Responsabilizar-se das eventuais despesas para execução do serviço solicitado, qualquer que seja o valor, e cumprir todas as obrigações
constantes do(s) Anexo(s) deste Ato Convocatório;
15.4.
Comprovar, mês a mês, o efe vo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados des nados para
a prestação dos serviços, assim como de efe vo pagamento dos respec vos trabalhos (no caso de serviços con nuados com dedicação exclusiva de mão de
obra);
15.5.
O não atendimento das determinações constantes da Lei nº 5.087/2013 implica a abertura de processo administra vo para rescisão
unilateral do contrato pela Administração Pública. (Lei Distrital nº 5.087/2013)
15.6.
A contratada é obrigada a reservar o percentual de 2% das vagas de trabalho, des nadas ao cumprimento do contrato com a PMDF, para
pessoas em situação de rua, excetuando-se as empresas mencionadas na Lei federal nº 7.102, de 20 de junho de 1983. (Lei Distrital nº 6.128/2018)
15.7.
Deverá comprovar, no ato da assinatura do contrato ou instrumento equivalente, que fornece plano de saúde aos funcionários prestadores
de serviço oriundo do contrato com a PMDF, nos termos da Lei Distrital nº 4.799/2012.
15.8.

Cons tui obrigação da contratada o disposto no Termo de Referência (Anexo I) do presente edital.

15.9.
Adotar na execução do contrato, prá cas de sustentabilidade ambiental, a recepção de bens, embalagens, recipientes ou equipamentos
inservíveis e não reaproveitáveis pela PMDF, prá cas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de reu lização, nos termos
estabelecidos na Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que sejam aplicáveis ao objeto desta licitação. Apresentar a declaração do ANEXO II Modelo de Declaração de Sustentabilidade, quando da assinatura do contrato.
16.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1.

Indicar o executor interno do Contrato, conforme art. 67 da Lei 8.666/93 e art. 41, inciso II e § 3º do Dec. 32.598/2010.

16.2.

Cumprir os compromissos ﬁnanceiros assumidos com a Contratada.

16.3.

Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que se ﬁzerem necessários à execução dos serviços.

16.4.

No ﬁcar, formal e tempes vamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço.

16.5.
No ﬁcar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem como
ﬁscalizar a execução do Objeto Contratado.
17.

DO RECEBIMENTO

17.1.
O objeto desta licitação será recebido por servidor, ou comissão nos casos de contratações com valor superior a R$ 176.000,00 (cento e
setenta e seis mil reais), designado(a) pela autoridade competente, mediante recibo, da seguinte forma:
a)

Provisoriamente, para efeito de posterior veriﬁcação da conformidade do serviço com a especiﬁcação; e

b)
Deﬁni vamente, após a veriﬁcação da sua conformidade com as especiﬁcações e requisitos con dos na proposta e previstos neste
edital e consequente aceitação.
17.2.

Após o recebimento deﬁni vo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento;

17.3.
Se a licitante vencedora deixar de executar os serviços, dentro do prazo estabelecido sem jus ﬁca va por escrito e aceita pela Administração,
sujeitar-se-á às penalidades impostas neste Edital.
18.

DO PAGAMENTO

18.1.
Para efeito de pagamento, a PMDF consultará os sí os oﬁciais dos órgãos e en dades emissores das cer dões a seguir relacionadas, para a
veriﬁcação da regularidade ﬁscal da Contratada:
a)
Cer dão de regularidade de débitos Rela vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (Decreto Federal nº 8.302/2014);
b)
Cer ﬁcado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal,
devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);
c)

Cer dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.

d)
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante a apresentação de Cer dão Nega va de
Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).
e)
Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer dão Conjunta de Débitos rela vos aos Tributos Federais e a Divida
A va da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.

18.1.1.
Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sí os oﬁciais dos órgãos e en dades emissores das citadas cer dões, o
pagamento ﬁcará condicionado à apresentação, pela Contratada, da comprovação de sua regularidade ﬁscal e trabalhista.
18.2.
O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a par r da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de
cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.
18.3.
Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o
vencimento da obrigação até a data do efe vo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do IPCA/IBGE.
18.4.
Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).
18.5.

Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte:
I-

A multa será descontada do valor total do respec vo contrato; e

II Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do serviço, ou ainda superior ao valor da garan a prestada,
responderá o contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.
18.6.
As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), terão
seus pagamentos 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 da agência em que desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011, e
alterações posteriores.
18.6.1.

Ficam excluídas desta regra:
a)

os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública Federal;

b)
os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude de legislação própria, só
possam ser movimentados em ins tuições bancárias indicadas nos respec vos documentos;
c)
os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham ﬁliais e/ ou representações no DF e que venceram
processo licitatório no âmbito deste ente federado.
18.7.
Será efetuada a retenção na fonte, dos tributos e contribuições, prevista na Instrução Norma va RFB nº 1.234/2012, alterada pela IN nº
1.244/2012.
18.8.
A retenção dos tributos não será efe vada caso a licitante apresente junto com sua Nota Fiscal a comprovação de que o ele é optante do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –SIMPLES.
18.9.
Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão formalmente devolvidos à Contratada, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação.
18.10.
dias úteis.

Os documentos de cobrança, escoimados das causas que mo varam a rejeição, deverão ser reapresentados num prazo máximo de 02 (dois)

18.11.
Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, mo vada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado a par r da data de
sua reapresentação.
19.

DAS SANÇÕES

19.1.

De acordo com o estabelecido no Decreto DF nº 26.851, de 30/05/2006, e alterações posteriores (Anexo VII).

20.

DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1.
A PMDF poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, per nente
e suﬁciente para jus ﬁcar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de o cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
20.1.1.

A anulação do pregão induz à do contrato.

20.1.2.
As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da contratada de
boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que ver suportado no cumprimento do contrato.
20.2.
Será realizada pesquisa prévia junto aos Portais na Internet de governos (SICAF - Sistema de Cadastramento de Fornecedores, Secretaria de
Transparência e Controle – STC/GDF e Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCDF - h ps://cer does-apf.apps.tcu.gov.br/) para aferir a existência de
algum registro impedi vo ao direito de par cipar em licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública.
20.3.
É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desde Pregão, promover diligência des nada a esclarecer ou completar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para ﬁns de classiﬁcação e
habilitação.
20.4.
O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eﬁcácia para
ﬁns de habilitação e classiﬁcação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. (Art. 47 do Decreto nº 10.024/2019)
20.5.
A critério do Pregoeiro poderá ser prorrogado o prazo estabelecido de 02 (duas) horas contados a par r da solicitação no Sistema Eletrônico,
para envio da proposta e documentação em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” no Portal de Compras do Governo Federal
(h ps://www.gov.br/compras/pt-br/).
20.6.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na PMDF.
20.7.
O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassiﬁcação de sua proposta,
desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.
20.8.
As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse
da administração, o princípio da isonomia, a ﬁnalidade e a segurança da contratação. (§2º Art. 2°, Decreto nº 10.024/2019)

20.9.
A contratada ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, previamente jus ﬁcadas pela Polícia Militar do DF, acréscimos ou
supressões que se ﬁzerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei nº 8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º).
20.10.
Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da PMDF, cujos avisos serão amplamente
divulgados pelos mesmos meios de publicação da abertura.
20.11.
As súmulas dos contratos e dos adi vos per nentes a obras, compras, serviços, alienações e locações celebrados pelos órgãos ou pelas
en dades da Administração Pública do Distrito Federal com par culares devem ser publicadas no Portal da Transparência de que trata a Lei nº 4.490, de 12
de dezembro de 2012 (Lei Distrital nº 5.575 de 18.12.2015).
20.11.1.

A determinação prevista neste item visa conferir publicidade às contratações realizadas pelo Poder Público.

20.11.2.
Das súmulas dos contratos de que trata este item devem constar informações referentes ao valor, ao objeto, à ﬁnalidade, à duração e ao
prazo de vigência do contrato, bem como o nome ou a razão social do fornecedor do produto, da obra ou do serviço.
20.12.

O foro para dirimir questões rela vas ao presente edital será o de Brasília – DF, com exclusão de qualquer outro.

20.13.

Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Pregoeiro, por meio do Telefone: (61) 3190-5556/5557/5558/5559/5560.

20.14.

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

21.

ANEXOS

21.1.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

21.1.1.

ANEXO I - Termo de Referência.

21.1.2.

ANEXO II - Modelo de Declaração de Sustentabilidade (Lei Distrital nº 4.770/2012).

21.1.3.

ANEXO III - Modelo de declaração de contratos ﬁrmados com a inicia va privada e a administração pública

21.1.4.

ANEXO IV - Minuta de Contrato.

21.1.5.

ANEXO V - Avaliação de Programa de Integridade - Relatório de Perﬁl

21.1.6.

ANEXO VI - Avaliação de Programa de Integridade - Relatório de Conformidade

21.1.7.
ANEXO VII - Decreto DF nº 26.851, de 30 de maio de 2006, que 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 providência
STÉFANO ENES LOBÃO - CEL QOPM
Ordenador de Despesas
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Contratação de empresa especializada em educação para prestação de serviços con nuos de educação básica no Colégio Militar Tiradentes conforme
condições, quan dades e exigências estabelecidas neste instrumento.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 Plano estratégico:
A presente contratação é necessária para prover ao Colégio Militar Tiradentes os serviços de educação basilares que garantam sua efe vidade em
consonância ao previsto no item 7.2.4 do planejamento estratégico vigente na corporação. O Colégio atende hoje aproximadamente mil crianças
matriculadas nos ensinos fundamental e médio divididas em 25 turmas. A contratação pretendida no presente termo de referência permi rá a o mização
dos recursos empregados e a implantação do novo ensino Médio Brasileiro onde os estudantes poderão escolher se aprofundar naquilo que mais se
relaciona com seus interesses e talentos.
2.2 Dos critérios ambientais adotados:
A empresa contratada deverá dar des no adequado aos resíduos oriundos da prestação dos serviços con dos no presente documento.
2.3 Da necessidade ou não de consórcio de empresas:
Por se tratarem de serviços usuais no mercado e de pouca complexidade não será permi da a par cipação de consórcio de empresas, garan ndo assim
maior compe vidade entre os par cipantes.
2.4 Cota Reservada:
Não será permi do o fracionamento do objeto, nos termos do Art. 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei-DF 4.611/2011, em razão da
necessidade de manutenção e garan a da uniformidade do processo pedagógico, indispensável à manutenção dos valores cívico-militar disseminados pelo
Colégio Militar Tiradentes.
2.5 Demanda es mada:
O Colégio atua hoje nas séries ﬁnais do ensino fundamental e no ensino médio. O planejamento escolar para o ano le vo de 2021 compreende a realização
de 45 horas aulas semanais para os alunos do ensino médio e 35 horas aulas para os alunos do ensino fundamental. Ademais também está planejada a
realização de a vidades de reforço e aprofundamento de estudos voltadas aos ves bulares e provas de seleção para as principais universidades brasileiras,
para o Ins tuto Militar de Engenharia, Ins tuto Tecnológico Aeronáu co, Olimpíada Brasileira de Matemá ca, Olimpíada Brasileira de Química, Olimpíada
brasileira de robó ca, Olimpíada brasileira de astronomia dentre outras compe ções de conhecimento.
De tal maneira, a demanda por horas aulas para o desenvolvimento das a vidades elencadas foi minuciosamente planejada pela Divisão de Ensino do
Colégio Militar Tiradentes, estando em sintonia com as prescrições legais aplicáveis à espécie, em especial àquelas con das na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Brasileira e também de acordo com a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Abaixo está colecionado o quadro resumo com a memória de cálculo das horas aulas que serão contratadas:

ITEM 1 - SERVIÇO DE DOCÊNCIA VOLTADO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA
AULAS REGULARES
Ciclo

Módulos

Anos Escolares

Horas Grade Semanal

Mensal

Horas Anuais

EM

5

3

45

3037,5

36.450

EF

5

4

35

3150

37.800

6187,5

74.250

TOTAL 1
HORA ATIVIDADE
Ciclo

Por Docente

Número Es mado de Docentes

Mensal

Horas Anuais

EM

1

30

135

1.620

EF

1

30

135

1.620

270

3.240

TOTAL 2
PROJETO DE VIDA
Turmas

Horas Grade Semanal

Mensal

Horas Anuais

ATLETAS DE ALTO DESEMPENHO

2

8

72

864

ROBÓTICA

2

8

72

864

ITA/IME

1

10

45

540

PREVEST

3

15

202,5

2.430

PROJETOS TRANSVERSAIS

3

4

54

648

REFORÇO ESCOLAR

7

10

315

3.780

TOTAL 3

9.126

TOTAL HORAS PARA DOCÊNCIA

86.616

ITEM 2 - SERVIÇO DE APOIO EDUCACIONAL VOLTADO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ciclo

Horas Semanais

Mensal

Horas Anuais

ASSESSORIA PEDAGÓGICA

160

720

8.640

TOTAL HORAS PARA ASSESSORIA

8.640

TOTAL GERAL HORAS ANUAL

95.256

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
3.1. Descrição dos Serviços
Código do CATSER: 18481
Descrição: Consultoria e assessoria - educação
ITEM

01

02

QTD

TIPO DE SERVIÇO

86.616

Serviço de docência
voltado
para
educação básica

8.640

Serviço de apoio
escolar voltado para
educação básica

UNIDADE
DE
MEDIDA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE MÃO DE OBRA.

Hora
Aula

Serviços con nuos de docência des nados à educação básica, com dedicação de mão-de-obra
exclusiva, prestado por proﬁssionais devidamente habilitados, com mínimo de seis meses de
experiência na função a ser exercida.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE MÃO DE OBRA.

Hora
Aula

Serviços con nuos de apoio escolar, des nados à educação básica, com dedicação de mão-deobra exclusiva, prestado por proﬁssionais devidamente habilitados, com mínimo de seis meses de
experiência na função a ser exercida.

A descrição completa dos serviços encontram-se nas Especiﬁcações Técnicas - Anexo A (45988802).

4. ESTIMATIVA DE CUSTOS
O custo es mado de cada hora aula par u de pesquisa realizada no mercado local com o envio de emails a diversas ins tuições de ensino do DF, pesquisa
junto ao SINDICATO DOS PROFESSORES EM ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 07.695.678/0001-85 e E O
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO NO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 00.721.019/0001-27 (DOC SEI Nº 45961865). Importa
destacar que foram enviados diversos oﬁcios solicitando informações dos valores de hora aula pra cados pelas ins tuições de ensino, mas a maioria não
respondeu. As respostas recebidas con das no DOC SEI Nº 45963781, foram compilados pela Comissão, onde se deﬁniu o valor da HORA AULA DO
PROFISSIONAL em em R$ 34,39 (trinta e quatro reais e trinta e nove centavos), sem o repouso semanal remunerado, por ser a mediana (menor preço) do
salário hora pago por algumas ins tuições de ensino do Distrito Federal, preço base que foi u lizado na planilha de formação de preços.
A par r desse salário hora base foi realizado então o estabelecimento do CUSTO TOTAL DA HORA AULA POR EMPREGADO (DOC SEI 45993106), para os
dois itens da contratação, seguindo as orientações da Instrução Norma va 05/2017 do Ministério do Planejamento que trata da contratação de serviços sob
o regime de execução indireta, com dedicação exclusiva de mão-de-obra. Após o planilhamento de todos os custos decorrentes da contratação, MÓDULO 1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO, MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS, MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO, MÓDULO 4:
CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE, MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS e MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO, restou ﬁxado:
Custo total da hora aula por empregado
CUSTO TOTAL DA HORA AULA POR EMPREGADO
Item 01

Serviço de docência voltado para educação básica

R$ 81,02

Item 02¹

Serviço de apoio escolar voltado para educação básica

R$ 69,45

¹ O proﬁssional de apoio ao ensino não faz jus ao Descanso Semanal Remunerado, conforme previsto na Convenção Cole va de Trabalho.
Com base no exposto, segue abaixo a planilha de es ma va de custos unitário, total mensal e anual para a contratação:
Planilha de es ma va de custos

GRUPO
01

VALOR DA HORA
AULA
POR EMPREGADO

QTD
MENSAL

QTD TOTAL

Hora Aula

R$ 81,02

7.218

Hora Aula

R$ 69,45

720

ITEM

UNIDADE
MEDIDA

01
02

VALOR TOTAL

DE

VALOR TOTAL MENSAL

VALOR TOTAL ANUAL

86.616

R$ 584.802,36

R$ 7.017.628,32

8.640

R$ 50.004,00

R$ 600.048,00

R$ 634.806,36

R$ 7.617.676,32

Assim, pela mul plicação da quan dade de horas necessárias anualmente pelo CUSTO TOTAL DA HORA AULA POR EMPREGADO chegamos ao valor
es mado anual do contrato de R$ 7.617.676,32 (Sete milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), com
valor es mado mensal de R$ 634.806,36 (Seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos e seis mil reais e trinta e seis centavos).
As tabelas completas dos cálculos u lizados para es ma va do valor máximo da contratação e explicação da metodologia e métricas u lizadas na
elaboração dos cálculos encontram-se descritas nos seguintes ANEXOS:
B - Cálculo da es ma va de custos e metodologia u lizada (45993106)
B1 - Planilhas de custos e formação de preços dos proﬁssionais (itens 01 e 02) (45993106)
B2 - Memória de cálculo da planilha de composição de custos dos proﬁssionais (45993966)
5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
5.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
1. Toda comunicação entre as partes do contrato será realizada por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI;
2. A comunicação entre a PMDF e a contratada se dará exclusivamente por meio da comissão executora da contratante e o preposto da contratada;
3. Pela caracterís ca do serviço a ser prestado que é habitualmente remunerado no mercado por horas aula, o critério de remuneração da contratada
será por quan dade de horas aula, conforme previsto nas especiﬁcações e es ma vas de custos;
4. O Colégio Militar elaborará a grade horária anual para os diversos cursos e a vidades desenvolvidas;
5. Será encaminhado à contratada, com a devida antecedência, a relação quan ta va de proﬁssionais necessários para o desenvolvimento de cada
a vidade;
6. Na relação estarão indicados a qualiﬁcação e a quan dade de horas aulas semanais necessárias para a realização dos serviços para cada um dos
proﬁssionais;
7. A contratada apresentará à Comissão Executora do Contrato os proﬁssionais selecionados e aprovados em processo sele vo;
8. No ato de apresentação do colaborador, a Contratada apresentará à Comissão Executora as documentações comprobatórias referentes à qualiﬁcação
proﬁssional e de registro trabalhista de cada proﬁssional, para veriﬁcação das conformidades. Em caso de inconformidades, o proﬁssional será
res tuído à contratada, situação em que a contratada ﬁca obrigada a apresentação de novo proﬁssional;
9. A comissão executora deverá acompanhar a ﬁel execução das aulas previstas para cada semana, anotando e comunicando diariamente/mensalmente
à contratada eventuais aulas não executadas.
10. Ao ﬁnal de cada mês, a Comissão Executora realizará avaliação periódica da qualidade dos serviços prestados, conforme previsto nos Indicadores de
Níveis de Serviço, no item 12.

11. Mensalmente a contratada enviará à comissão executora solicitação de faturamento contendo o número de horas efe vamente prestadas,
acompanhada de todas as documentações necessárias, conforme previsto no tópico das obrigações da contratada.
12. Na solicitação de faturamento a contratada deverá observar todas as disposições con das no item 12 - Indicadores de Níveis de Serviço.

6. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
A despesa terá suporte orçamentário na seguinte fonte:
FONTE: 100
FUNÇÃO: 028
PROGRAMA: 45090300NR0053
SUBPROGRAMA: 00NR
ELEMENTO: 339039
CLASSE: 000000
PROJETO: MANUTENCAO DAS POLICIAS CIVIL E MILIT - NO DISTRITO FEDERAL
Serão realizados doze faturamentos anuais para a contratada seguindo o modelo de remuneração previsto no item anterior, inclusive no mês de férias
escolares. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários e aprovisionamentos necessários para fazer frente ao pagamento dos proﬁssionais envolvidos na
prestação dos serviços estão con dos na composição do valor pago por hora aula à contratada.
7. VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência inicial do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, do Art.
57, da lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
8. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
O serviços serão prestados majoritariamente no edi cio do Colégio Militar Tiradentes de segunda ao sábado entre as 6h e às 22h. Eventualmente, a força de
trabalho alocada na execução dos serviços será empregada em locais diversos em a vidade envolvendo os alunos durante feiras de conhecimento, visitas
guiadas, compe ções escolares, eventos culturais, dentre outros eventos da mesma natureza.
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 Executar os serviços conforme especiﬁcações deste Termo de Referência 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 Termo de Referência e em sua proposta;
9.2 Manter a execução dos serviços nos horários ﬁxados pela Administração;
9.3 U lizar empregados habilitados e com conhecimentos necessários dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações
em vigor;
9.4 Vedar a u lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de conﬁança
no órgão Contratante, nos termos do ar go 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
9.5 Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o vale transporte.
9.6 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Cole vo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação especíﬁca, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
9.7 Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária de tularidade do trabalhador,
em agência situada no plano piloto de Brasília, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de
cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar jus ﬁca va, a ﬁm de que a Administração analise sua plausibilidade e possa veriﬁcar a
realização do pagamento.
9.8 Autorizar a contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempes vo e
regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
9.9 Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação per nente, tais como folha de
pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores re dos cautelarmente serão depositados junto à Jus ça do Trabalho, com o
obje vo de serem u lizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS
decorrentes.
9.10 Atender às solicitações da Contratante quanto à subs tuição dos empregados alocados, no prazo ﬁxado pelo ﬁscal do contrato, nos casos em que ﬁcar
constatado descumprimento das obrigações rela vas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
9.11 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração;
9.12 Instruir seus empregados a respeito das a vidades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar a vidades não abrangidas pelo contrato,
devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sen do, a ﬁm de evitar desvio de função;
9.13 Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, rela vas
ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:
9.13.1 viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o
obje vo de veriﬁcar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação

dos serviços ou da admissão do empregado;
9.13.2 viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;
9.13.3 oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais,
preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.
9.14 Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato;
9.15 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade veriﬁcada no decorrer da prestação dos serviços;
9.16 Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garan a do Tempo
de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais bene cios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante;
9.17 A ausência da documentação per nente ao cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e rela vas ao FGTS implicará a retenção do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis.
9.18 Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação mencionada no subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração
poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham par cipado da execução dos serviços objeto do
contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
9.19 O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser no ﬁcado pela contratante para acompanhar o pagamento das respec vas verbas.
9.20 Não permi r a u lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permi r a u lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.21 Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação
exigidas na licitação;
9.22 Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do contrato;
9.23 Não beneﬁciar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006;
9.24 Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções
previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para ﬁns de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do
mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.
9.25 Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia do o cio enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de
entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o úl mo dia ú l do mês
subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.
9.26 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quan ta vo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto

inicialmente em sua proposta não seja sa sfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.27 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se veriﬁque no local dos serviços.
9.28 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garan ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos rela vos à execução do serviço.
9.29 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a vidade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurança de pessoas ou bens de terceiros.
9.30 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deﬁciência ou para reabilitado da
Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneﬁciado da preferência estabelecida
pela Lei nº 13.146, de 2015.
9.31 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
9.32 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro nas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quan dade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
9.33 Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Norma va SEGES/MP nº 5, de
25/05/2017:
9.33.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser
realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permi ndo à Contratante distribuir, alterar e u lizar os mesmos sem
limitações;
9.33.2 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especiﬁcações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais
produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ﬁcando proibida a sua u lização sem que exista
autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
9.33.3 A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, a contratada deverá encaminhar termo de quitação anual das obrigações
trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a adoção de providências voltadas à sua obtenção, rela vamente aos empregados alocados,
em dedicação exclusiva, na prestação de serviços contratados.
9.33.4 O termo de quitação anual efe vado deverá ser ﬁrmado junto ao respec vo Sindicato dos Empregados e obedecerá ao disposto no art. 507-B,
parágrafo único, da CLT.
9.33.5 Para ﬁns de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente item, será aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de
convocação, declaração de nega va de negociação, ata de negociação, dentre outros.
9.33.6 Não haverá pagamento adicional pela Contratante à Contratada em razão do cumprimento das obrigações previstas neste item.
9.34 Designar Preposto para representá-la durante a vigência do contrato;
9.35 Selecionar e treinar os funcionários alocados para a prestação dos serviços;

9.36 Exercer controle sobre a assiduidade e pontualidade dos funcionários mediante sistema de controle de ponto eletrônico;
9.37 Os serviços serão prestados entre 06h00 e 22h00, de segunda a sábado, com jornada de trabalho estabelecida para cada proﬁssional a depender da
carga horária semanal da disciplina lecionada.
9.38 Manter seus funcionários permanentemente iden ﬁcados;
9.39 Apresentar para pagamento, junto com as Notas Fiscais, as cópias dos seguintes documentos:
1. Comprovantes dos pagamentos de salários e dos recolhimentos das verbas trabalhistas da força de trabalho alocada;
2. Cer dão Nega va de Débitos junto à Fazenda Distrital;
3. Cer dão Nega va de Débitos rela vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros;
4. Cer ﬁcado de Regularidade do FGTS – CRF;
5. Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas (CNDT).
6. Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE) rela va ao mês a que se referem as Notas Fiscais ou Faturas, contendo todos os
funcionários vinculados ao Contrato e que prestaram serviços nas dependências das unidades da CONTRATANTE, inclusive em caráter temporário,
durante esse período;
9.40 O pagamento da Remuneração dos proﬁssionais pelos serviços prestados deve obedecer os preceitos previstos na Convenção Cole va de Trabalho e na
Consolidação das Leis do Trabalho, em especial o con do no ar go 320 e seus parágrafos. A remuneração da hora aula paga ao proﬁssional não poderá ser
inferior aos valores previstos no MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO, da PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (45993106).
9.41 Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita ﬁscalização por parte da CONTRATANTE;
9.42 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se ﬁzerem necessárias nos serviços;
9.43 Manter na Região Administra va I do Distrito Federal, clínica credenciada para realização da homologação de atestados de saúde dos proﬁssionais
alocados no Colégio Militar Tiradentes.
9.44 A contratada não poderá promover subs tuições de proﬁssionais alocados na prestação dos serviços ao longo do ano le vo para evitar a
descon nuidade do processo de ensino, exceto em casos excepcionais, devidamente fundamentados pela Comissão Executora;
9.45 O processo sele vo promovido pela contratada para seleção dos proﬁssionais que serão alocados na prestação do serviço deverá ocorrer nas
instalações do Colégio Militar Tiradentes;
9.46 Alocar na execução dos serviços proﬁssionais detentores de tulação de nível superior e habilitados legalmente para lecionar nas diversas disciplinas
ministradas no Colégio Militar Tiradentes.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 Nomear o executor do Contrato;
10.2 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
10.3 No ﬁcar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços,
ﬁxando prazo para a sua correção, cer ﬁcando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
10.4 Não permi r que os empregados da Contratada realizem horas extras;
10.5 Efetuar as retenções devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017.
10.6 Não pra car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
10.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados;
10.6.2 direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
10.6.3 promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a u lização destes em a vidades dis ntas daquelas
previstas no objeto da contratação e em relação à função especíﬁca para a qual o trabalhador foi contratado; e
10.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou en dade responsável pela contratação,
especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
10.7 ﬁscalizar mensalmente o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:
10.7.1 A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respec vo adicional, bem como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxíliosaúde, quando for devido;
10.7.2 O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que efe vamente par cipem da execução dos serviços
contratados, a ﬁm de veriﬁcar qualquer irregularidade;
10.7.3 O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da ex nção do contrato.
10.8 Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por
igual período, após a ex nção ou rescisão do contrato.
10.9 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
10.10 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, conforme previsto nos Indicadores de Níveis de Serviço;
10.11 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentam condições adequadas ao cumprimento, pela
contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.
11. FISCALIZAÇÃO

11.1 A ﬁscalização da prestação dos serviços será exercida por comissão executora nomeada pelo Chefe do Departamento de Logís ca e Finanças e
presidida pelo Capitão Walisson Barbosa de Alencar, Matrícula 73.530/2.
12. INDICADORES DE NÍVEIS DE SERVIÇO
12.1. Durante a vigência do contrato a Polícia Militar do Distrito Federal, através da Comissão Executora do Contrato, adotará o Instrumento de Medição de
Resultado – IMR de acordo com os parâmetros estabelecidos na IN SEGES/MPDG nº 05, de 25 de maio de 2017.
12.2. A execução do contrato será avaliada pela Comissão Executora do Contrato, mensalmente, por meio de Instrumento de Medição do Resultado (IMR),
descrito no item 8.4.14 deste Termo de referência.
12.3. O Indicador proposto implica em variável que está sob controle da Administração e permite a mensuração da qualidade e eﬁciência dos serviços
contratados.
12.4. A ﬁscalização do contrato acompanhará o desempenho da contratada com base no indicador proposto e u lizará formulários de controle (Tabelas 01 e
02) dos serviços, conforme modelos constantes deste anexo.
12.5. Durante a execução dos serviços por parte da contratada, a ﬁscalização realizará vistorias aleatórias. O resultado da avaliação mensal do indicador será
entregue ao preposto da contratada até o 5° dia ú l subsequente;
12.6. Os pagamentos por parte da contratante serão proporcionais ao atendimento das metas estabelecidas no Instrumento de Medição de Resultado (IMR)
estabelecido.
12.7. O primeiro mês de contrato será objeto apenas de no ﬁcação, de modo a permi r o ajuste e aperfeiçoamento da qualidade do serviço pela
contratada.
12.8. A Contratada poderá apresentar jus ﬁca va, que poderá ser aceita pela Polícia Militar do Distrito Federal, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorrência, resultante de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador (por mo vo de ocorrência de caso fortuito ou de força maior),
conforme IN SEGES/MPDG nº 05, de 25 de maio de 2017.
12.9. Caso não seja aceita a jus ﬁca va, a Comissão Executora de Contrato realizará a advertência ou a glosa correspondente nas faturas vincendas.
12.10. As adequações nos pagamentos não invalidam a abertura de processo de apuração de responsabilidade. No caso de comportamento con nuo de
desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, mesmo sem aplicação de glosa ao pagamento, ou sempre que for ultrapassado o
nível mínimo tolerável, com aplicação de glosa ao pagamento, serão instaurados processos de apuração de responsabilidade administra va, visando a
aplicação de outras sanções à Contratada.
12.11. A Contratada deverá apresentar, à Comissão Executora do Contrato, a fatura do mês seguinte à aplicação da glosa com o seu valor reduzido do
respec vo percentual. Todavia, caso a Contratada se recuse a glosá-la ou não a envie alterada tempes vamente, a Administração poderá realizar a glosa de
o cio.
12.12. Caso não haja faturas com vencimento futuro para a efe vação da glosa, os valores respec vos poderão ser descontados de valores pendentes de
pagamento pela Polícia Militar do Distrito Federal.
12.13. Ultrapassadas as etapas acima, em caso de aplicação de glosa, o Gestor do Contrato deverá juntar ao processo, cópia do o cio com a devida ciência
da Contratada ao Processo matriz e ao Processo de Pagamento.
12.14 Instrumento de Medição de Resultados (IMR):

ITEM

DESCRIÇÃO

Finalidade

Cumprimento dos critérios e serviços relacionados nas Tabelas 1 e 2 deste Anexo

Meta a cumprir

100% dos serviços realizados e adequados à perspec va da Administração

Instrumento de Medição

Planilha de Controle dos serviços executados, conforme modelo deste anexo

Forma
acompanhamento

Realização mensal de inspeção, por parte da ﬁscalização do contrato, da execução dos serviços especiﬁcados e avaliações
das Tabelas 1
e 2 do Anexo I do Termo de Referência, conforme perspec va de adequação da Administração e posterior lançamento do
resultado na
Planilha de Controle.

de

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de Cálculo

% de serviços adequados executados dentro do mês de referência (total de serviços adequados executados dentro do mês
de
referência/total de serviços estabelecidos por período) * 100

Início da Vigência

Data do início da execução dos serviços

Faixas de
Pagamento

a) 85% a 100% dos serviços = recebimento de 100% da fatura.
b) 75% a 84% dos serviços = recebimento de 95% da fatura.
c) 65% a 74% dos serviços = recebimento de 85% da fatura
d) 59% a 64% dos serviços = recebimento de 80% da fatura

Sanção

Ajuste

no

Abaixo de 64% dos serviços – multa de 5% sobre o valor total da fatura alusiva aos serviços onde constatou-se o não
cumprimento dos
quesitos insertos nas Tabelas 1 e 2.

FICHA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS
UNIDADE:

DATA:

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA:
PROCESSO:
00085424/2020-07

00054-

CONTRATO:

EMPRESA:

CNPJ:

FISCAL DO CONTRATO:

SIAPE:

TABELA 1
ITEM

AVALIAÇÃO DOS COLABORADORES

1

Assiduidade

2

Pontualidade

3

Relacionamento com os servidores e demais trabalhadores

4

Tratamento dispensado ao público quando da execução do serviço

5

Asseio, higiene

6

Limpeza do uniforme u lizado

7

Qualidade do serviço prestado

8

Entregar tempes vamente as correções de provas ou apreciação de recursos interpostos

9

Entregar documentação de ensino, plano de ensino, plano de aula e outros inerentes às a vidade de ensino

10

Ministrar aula de acordo com o Plano de ensino

11

Elaborar plano de aula de acordo com Planejamento Pedagógico

ADEQUADO

INADEQUADO

12

Observar as regras de conduta escolar

TABELA 2
ITEM

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

13

Apresentação de professor com a qualiﬁcação exigida,

14

Apresentação de professor de acordo com a quan dade demandada, dentro dos prazos exigidos.

15

Cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO;

16

Cumprimento das determinações formais ou instruções complementares do Fiscal do contrato;

17

Reposição imediata de proﬁssionais faltosos, evitando a descon nuidade dos serviços prestados.

18

Pagamento dos salários nos prazos pactuados com seus funcionários, conforme previsto na convenção cole va
de trabalho;

19

Recolhimento mensal do INSS de seus funcionários nas datas exigidas na legislação.

20

Recolhimento das contribuições rela vas ao FGTS exigíveis dentro do prazo exigido pela legislação.

21

Apresentar para pagamento, junto com as Notas Fiscais, todas as cópias dos documentos previstos no item 9.49
do Termo de Referência.

22

Comunicação por parte dos colaboradores à Administração, bem como ao responsável pela unidade, de qualquer
anormalidade veriﬁcada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as regularizações necessárias;

23

Recusar-se a executar serviço, sem mo vo jus ﬁcado;

24

Entregar com presteza e integralidade, dentro dos prazos estabelecidos nas solicitações formais, os
esclarecimentos necessários para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da
documentação pelo Fiscal de Contrato;

25

Indicar e manter durante a execução do contrato o preposto previsto no edital.

ADEQUADO

INADEQUADO

PLANILHA DE CONTROLE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS – TABELAS 1 E 2 MÊS DE REFERÊNCIA: _________________/______

Avaliações e Serviços (Tabela 1 e 2)
(A)

Qtde de avaliações e serviços
adequados a serem
realizados (SOMA DOS ITENS DAS
TABELAS 1 E 2)
(B)

Qtde de avaliações e
serviços
adequados efe vamente
realizados
(C)

Porcentagem
do
Serviço
Realizado (D)
(C/B*100)

Serviços de docência e serviços de apoio ao ensino (coordenação e
orientação educacional)

25

XX

XX%

(A) Serviços de docência e serviços de apoio ao ensino (coordenação e orientação educacional) a serem executados pela Contratada mensalmente e de
forma adequada à expecta va da Administração;
(B) A quan dade de avaliações e serviços adequados a serem realizados seguirá o somatório dos itens discriminados nas Tabelas 1 e 2 do ANEXO do Termo
de Referência e deverá ser preenchida por servidor formalmente designado pela Administração para a ﬁscalização do contrato.
(C) Quan dade de avaliações e serviços adequados efe vamente realizados, devidamente acompanhados e avaliados na expecta va da Administração,
especiﬁcados nas Tabelas 1 e 2 (somatório).
(D) Porcentagem do serviço será mensurada mediante o cálculo (C/B)*100, ou seja, a quan dade de avaliações e serviços efe vamente realizados sobre a
quan dade de avaliações e serviços adequados a serem realizados (soma da Tabela 1 e 2), vezes 100 (cem). Este cálculo informará o percentual do serviço
que foi realizado, ensejando o respec vo ajuste no pagamento.
Obs1. Havendo casas decimais na porcentagem do serviço realizado (D), arredondar para o percentual inteiro abaixo, exemplo: 89,47%=89%
Obs2. O levantamento dos serviços realizados e avaliações dentro dos padrões e devidamente adequados à expecta va da Administração será executado
pelo Fiscal do Contrato designado pela Administração.
Obs3. Durante a execução dos serviços por parte da contratada, a ﬁscalização realizará vistoria aleatória.
12.15. Haverá possibilidade de rescisão contratual nas seguintes condições:
12.16. Execução do serviço inferior 74% por mais de seis vezes no período de 12 meses;
12.17. Execução do serviço inferior de 59 %;
12.18. Execução do serviço inferior a 84 % por seis meses consecu vos.
12.19. A u lização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços, nem mesmo a realização
de glosas ou aplicação de sanções.
13. DA FORMA DE SELEÇÃO DOS PROFISSIONAIS ALOCADOS NO COLÉGIO MILITAR

13.1 A contratada deverá submeter os proﬁssionais a serem alocados na execução dos serviços no Colégio Militar Tiradentes à processo sele vo composto
no mínimo por prova obje va, aula teste e entrevista;
13.2 O processo sele vo deverá ser precedido de ampla divulgação com antecedência mínima de 15 dias.
13.3 Do resultado do processo sele vo a contratada deverá manter lista classiﬁcatória dos proﬁssionais subme dos à seleção.
13.4 Deverão ser realizadas seleções semestrais de acordo com a necessidade de novos proﬁssionais para compor o banco de talentos para futuras
contratações;
13.5 A realização das bancas deverá ser ostensiva, com ampla divulgação e livre acesso às pessoas interessadas.
13.6 O processo sele vo promovido pela contratada deverá ter todos os seus atos públicos e ﬁscalizados por três militares indicados pela contratante, sendo
dois do Colégio Militar Tiradentes e um do Departamento de Ensino e Cultura.
13.7 O regulamento do processo sele vo elaborado pela contratada deverá ser aprovado pela contratante.
14. DA CONTA VINCULADA
14.1 A u lização da Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação é ferramenta já ins tucionalizada e sedimentada na Administração Pública
como mecanismo de proteção e gestão de riscos na execução de contratos de prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, contribuindo
para assegurar os recursos necessários para o cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas em caso de inadimplemento da contratada, bem como
para a segurança jurídica dos gestores e ﬁscais de contrato.
14.2 Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da Conta-Depósito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN
SEGES/MP n. 5/2017 são as estabelecidas neste Termo de Referência.
14.3 A futura Contratada deve autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os
pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não
demonstrado o cumprimento tempes vo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
14.4 Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação per nente, tais como folha de
pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores re dos cautelarmente serão depositados junto à Jus ça do Trabalho, com o
obje vo de serem u lizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS
decorrentes.
14.5 A CONTRATADA autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores da
contratada, bem como de suas repercussões trabalhistas e previdenciárias, que serão depositados pela contratante em conta-depósito vinculada especíﬁca,
em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação, conforme disposto no anexo XII da Instrução Norma va SEGES/MP nº 5, de 2017, os
quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da referida
norma

14.6 O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 será igual ao somatório dos valores das
provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do órgão ou en dade promotora da
licitação e será feita exclusivamente para o pagamento das respec vas obrigações:
14.6.1. 13º (décimo terceiro) salário;
14.6.2 Férias e um terço cons tucional de férias;
14.6.3 Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e
14.6.4 Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.
14.7 Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017.
14.8 O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die, conforme deﬁnido em Termo de Cooperação Técnica
ﬁrmado entre o promotor desta licitação e ins tuição ﬁnanceira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação
Técnica.
14.9 Os valores referentes às provisões mencionadas neste Termo de Referência que sejam re dos por meio da conta-depósito, deixarão de compor o valor
mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a prestar os serviços.
14.10 Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta depósito, os recursos a nentes a essas despesas serão
debitados dos valores depositados.
14.11 A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou en dade contratante para u lizar os valores da conta-depósito para o pagamento
dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas
durante a vigência do contrato.
14.12 Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus
respec vos prazos de vencimento. Somente após a conﬁrmação da ocorrência da situação pela Administração, será expedida a autorização para a
movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será encaminhada à Ins tuição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.
14.13. A autorização de movimentação deverá especiﬁcar que se des na exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual
indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos.
14.14 A empresa deverá apresentar ao órgão ou en dade contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante
das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.
14.15 O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à respec va tular no momento do encerramento do contrato, na
presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da quitação de todos os encargos
trabalhistas e previdenciários rela vos ao serviço contratado, conforme item 15 da IN SEGES/MP n. 5/2017.
15. DA APRESENTAÇÃO DAS PLANILHAS E DA PROPOSTA DE PREÇO

15.1 A licitante deverá preencher as “PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS” para cada ITEM do GRUPO, conforme modelo estabelecido
no Anexo B 45993106, observados os custos efe vos e as demais adaptações especíﬁcas para a categoria proﬁssional.
15.2 No preço proposto, deverão estar inclusas todas as despesas com salários, leis sociais, trabalhistas, impostos, taxas e contribuições, transporte,
despesas administra vas, lucros e demais insumos necessários à sua composição.
15.3 O vale-transporte deverá ser concedido pela licitante vencedora aos empregados de acordo com o Decreto nº 95.247/1987, considerando-se os dias
trabalhados por mês.
15.4 A LICITANTE VENCEDORA deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de sua proposta, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa sfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do, art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
15.5 O disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equívoco afeto à ﬁxação dos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o
valor provido com o quan ta vo de vale transporte.
15.6 Caso se veriﬁque que a proposta apresentada contém eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos que favoreça a LICITANTE
VENCEDORA, este será rever do como lucro durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual prorrogação
contratual.
15.7 Na hipótese em que a lei, o norma vo ou a Convenção Cole va de Trabalho for silente a respeito dos bene cios aqui tratados, ou mesmo nos casos em
que inexis r lei, norma ou Convenção Cole va especíﬁca, e havendo inserção na proposta de valor referente à assistência médica e odontológica, ao vale
alimentação e outros, a licitante deverá apresentar os documentos comprobatórios/memórias de cálculo que serviram de base para a deﬁnição desses
valores em sua planilha. A não apresentação dos documentos citados poderá resultar na desclassiﬁcação da proposta.
15.8 As propostas deverão conter indicação dos sindicatos, acordos cole vos, convenções cole vas, sentenças norma vas ou leis que regem a categoria
proﬁssional que executará os serviços e a respec va data base e vigência, com base no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, segundo disposto no Anexo
VII-A III do item. 6.2 da Instrução Norma va MPOG nº 05/2017.
15.9 A ausência da indicação dos sindicatos, acordos cole vos, convenções cole vas, sentenças norma vas ou leis, exigida no item anterior, a qual
inviabilize ou diﬁculte a análise das planilhas por parte da área técnica da PMDF, poderá acarretar na desclassiﬁcação da proposta da LICITANTE.
15.10 Deverão ser observados, quando do preenchimento da planilha de preços, os valores, percentuais e bene cios exigidos em normas gerais e
especíﬁcas aplicáveis, em especial aqueles estabelecidos na legislação vigente rela vos ao recolhimento dos encargos sociais (tais como INSS, SESI ou SESC,
SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, Seguro Acidente de Trabalho/SAT/INSS, SEBRAE, Férias, 13º Salário e outros).
15.11 Considerando tratar-se de contratação de serviços que se enquadra para ﬁns tributários, no conceito de cessão de mão-de-obra, conforme previsto no
art. 31 da Lei nº 8.212/1991 e alterações e nos arts. 112, 115, 117 e 118, da Instrução Norma va - RFB nº 971/2009 e alterações, a licitante Microempresa ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser CONTRATADA, não poderá beneﬁciar-se da condição de
optante e estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA DO SIMPLES NACIONAL A CONTAR DO MÊS SEGUINTE AO DA CONTRATAÇÃO, em consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII, art. 30,
inciso II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações. (Acórdão TCU 797/2011 - Plenário).

15.12 As licitantes estarão IMPEDIDAS DE APRESENTAR PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO
SIMPLES NACIONAL, já que tal prá ca implicaria ofensa às disposições da LC 123/2006, conforme posicionamento externado pelo TCU no Acórdão TCU
797/2011 - Plenário.
15.13 O licitante deverá elaborar sua proposta e, por conseguinte, sua planilha com base no regime de tributação ao qual estará subme do durante a
execução do contrato, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de ISS, PIS e COFINS.
15.14 O montante da remuneração mensal rela vo ao aviso prévio trabalhado deverá ser integralmente depositado durante a primeira vigência do
contrato.
15.15 O valor do aviso prévio trabalhado será pago apenas no primeiro ano de contrato, por ser este período suﬁciente para o pagamento de todo o valor
referente à redução da jornada de trabalho dos empregados dispensados ao ﬁnal do período de vigência do contrato. Na hipótese de prorrogação da
vigência do contrato, as eventuais diferenças no valor do aviso prévio decorrentes de variação dos salários dos empregados deverão ser pagas ao término da
vigência do contrato.
15.16 Quando da deﬁnição do percentual do Seguro Acidente de Trabalho – SAT, as empresas deverão observar as disposições do Decreto nº 6.957/2009 e
outras que porventura tenham sido editadas até o momento da formulação de sua proposta, devendo aplicar o Fator Acidentário de Prevenção – FAP para o
seu CNPJ, deﬁnido pelo Ministério da Previdência Social.
15.17 A licitante deve preencher o item “Riscos Ambientais do Trabalho - RAT” da planilha de custos e formação de preços considerando o valor de seu FAP,
a ser comprovado no envio de sua proposta adequada ao lance vencedor, mediante apresentação da GFIP ou outro documento apto a fazê-lo.
15.18 Considerando o entendimento esposado pelo TCU (Acórdão nº 825/2010 - Plenário), os custos referentes ao item 11.3 – Treinamento, como também
eventual Capacitação/Reciclagem, deverão estar contemplados no percentual de “Custos Indiretos/Despesas Administra vas”.
15.19 A base para estabelecimento de critérios de repactuação de preços será a sentença norma va ou lei, Acordo, Dissídio ou Convenção Cole va de
Trabalho dos Sindicatos, aplicável à categoria proﬁssional.
15.20 O Conjunto das Planilhas de Custos e Formação de Preços estará disponível em mídia eletrônica, em arquivo único, na Seção de Projetos do Colégio
Militar Tiradentes (CMT), até o terceiro dia ú l anterior à abertura da sessão pública (Pregão Eletrônico), quando será então enviado à licitante pelo
Pregoeiro ou por membro de sua Equipe de Apoio.
16. DA VISTORIA
16.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços,
acompanhado por servidor designado para esse ﬁm, em dias úteis durante o horário de expediente da Polícia Militar.
16.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia ú l seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia ú l anterior à data prevista para a abertura da
sessão pública.
16.3 A não realização da vistoria, quando faculta va, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

16.4 A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação, conforme modelo do Anexo C - Termo de Vistoria Técnica (46003819).
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17. 1 DO TREINAMENTO
17.1.2 A CONTRATADA providenciará, nos dois primeiros dias do início da prestação dos serviços, treinamento para os proﬁssionais, com carga horária
mínima de 8 (oito) horas-aula, para facilitar que cada trabalhador realize suas a vidades dentro da PMDF. Este treinamento será ministrado nas instalações
da CONTRATANTE, em local por ela deﬁnido e sob seu monitoramento.
17.1.2.1 O treinamento abordará uma apresentação da PMDF, sua missão cons tucional, informações sobre o CMT, estrutura dos postos e graduações,
além da Cadeia de Comando, concluindo com a legislação militar aplicável aos prestadores de serviço na PMDF.
17.1.2.2 O treinamento também abordará relacionamento com os discentes e com a comunidade escolar (abrangendo ambiente, polí ca de qualidade,
atendimento de expecta vas, trato com pessoas insa sfeitas com os serviços prestados), comportamento (abordando comunicação verbal e corporal,
percepção, postura e compostura, trabalho em equipe e pró-a vidade), higiene pessoal (contemplando obje vos, riscos, asseio, bene cios pessoais e
saúde) e saúde e segurança no trabalho (que tratará de uso do uniforme e crachá, ergonomia e normas aplicáveis).
17.1.2.3 Se evidenciadas falhas ou ocorrerem penalidades, a PMDF poderá solicitar realização de novos treinamentos sem ônus para a CONTRATANTE.
17.2 DA HABILITAÇÃO TÉCNICA
17.2.1 Para a comprovação da Capacidade Técnica da LICITANTE serão exigidos os documentos a seguir:
17.2.2 Prova de inscrição no cadastro nacional das pessoas jurídicas com a vidade econômica principal ou secundária vinculada ao setor de educação.
17.3 DO PREPOSTO
2º TEN Gildesio Alves de Oliveira - Mat. 23.596/2 - e-mail cmt.spro@pm.df.gov.br - Seção de Projetos do Colégio Militar Tiradentes.
18. ANEXOS
Especiﬁcação Técnica - ANEXO A - (45988802)
Pesquisa de Preços - ANEXO B - (45998889) - (DISPONÍVEL SOMENTE NO PROCESSO)
Solicitação de Proposta de Preços (45961865)- (DISPONÍVEL SOMENTE NO PROCESSO)
Orçamento - Respostas às Solicitações (45963781) - (DISPONÍVEL SOMENTE NO PROCESSO)
Planilha de Custos e Formação de Preços - ANEXO B1 - (45993106)- (DISPONÍVEL SOMENTE NO PROCESSO)
Memória de Cálculo - ANEXO B2 - (45993966) - (DISPONÍVEL SOMENTE NO PROCESSO)

Pesquisa de Preços - Ausência de Preços Públicos - (45999692)- (DISPONÍVEL SOMENTE NO PROCESSO)
Orçamento - Escolas TOP 20 ENEM DF - (46000028) - (DISPONÍVEL SOMENTE NO PROCESSO)
Termo de Vistoria - ANEXO C - (46003819)
Pedido de Prestação de Serviços - PPS - (46072999)- (DISPONÍVEL SOMENTE NO PROCESSO)

WALISSON BARBOSA DE ALENCAR - CAP QOPM
Presidente da Comissão de Planejamento
GILDESIO ALVES DE OLIVEIRA - 2º TEN QOPMA
1º Membro da Comissão de Planejamento
CYNTHIA PRADO DA SILVA - 2º SGT QPPMC
2º Membro da Comissão de Planejamento
MAYRA COIMBRA ALVERCA BARBOZA - SD QPPMC
3º Membro da Comissão de Planejamento

ANEXO A
ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Código do CATSER: 18481
Descrição: Consultoria e assessoria - educação
ITEM

QTD

TIPO DE SERVIÇO

UNIDADE

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DE
MEDIDA

01

02

86.616

Serviço
de
docência voltado para
educação básica

8.640

Serviço de apoio
escolar voltado para
educação básica

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
Hora
Aula

Serviços con nuos de docência des nados à educação básica, com dedicação de mão-de-obra
exclusiva, prestado por proﬁssionais devidamente habilitados, com mínimo de seis meses de
experiência na função a ser exercida.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE MÃO DE OBRA.

Hora
Aula

Serviços con nuos de apoio escolar, des nados à educação básica, com dedicação de mão-deobra exclusiva, prestado por proﬁssionais devidamente habilitados, com mínimo de seis meses de
experiência na função a ser exercida.

A quan dade de docentes e proﬁssionais de apoio (coordenação e orientação escolar), e a carga horária semanal de cada proﬁssional será deﬁnida no início
do ano le vo de 2021.
2. ESCOPO DOS SERVIÇOS
O corpo técnico apresentado pela empresa contratada deverá ser relacionado aos proﬁssionais de educação básica: Ensino Fundamental Anos Finais e
Médio. Os serviços contratados serão executados no Colégio Militar Tiradentes e naqueles locais que eventualmente passarem à u lização da PMDF,
conforme ro nas previstas e planejamentos a serem realizados pelo CMT. Ademais, não se pode olvidar do fato de tratar-se de uma escola, logo sujeita a
a vidades externas (ou de campo) que visem o aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem, as quais demandam a presença do
proﬁssional. Outrossim, sugere-se a u lização plena de metodologia presencial ressaltando, entretanto, seu caráter integrado e complementar. Este detalhe
não obsta a u lização do docente em a vidades de caráter semipresencial ou não presencial que venham a ser adotados pelo CMT.
2.1 SERVIÇOS DE DOCÊNCIA
Descrição Sumária
Ministram aulas teóricas e prá cas no ensino fundamental (anos ﬁnais) e médio, em consonância com a Classiﬁcação Brasileira de Ocupações - CBO,
ins tuída por portaria ministerial nº. 397, de 9 de outubro de 2002, que tem por ﬁnalidade a iden ﬁcação das ocupações no mercado de trabalho, para ﬁns
classiﬁcatórios junto aos registros administra vos e domiciliares. Os efeitos de uniformização pretendida pela Classiﬁcação Brasileira de Ocupações são de
ordem administra va e não se estendem as relações de trabalho.
O exercício dessas ocupações requer formação de nível superior especíﬁca, com mínimo de 06 (seis) meses de experiência proﬁssional, conforme a área de
atuação.

Dentre as a vidades a serem executadas pelos docentes contratados encontram-se as seguintes a vidades:
1. ministrar aulas teóricas e prá cas no ensino fundamental (anos ﬁnais) e médio;
2. acompanhar a produção da área educacional e cultural;
3. planejar o curso, a disciplina e o projeto pedagógico;
4. avaliar o processo de ensino-aprendizagem;
5. preparar aulas e par cipam de a vidades ins tucionais.
6. mobilizar um conjunto de capacidades comunica vas, para o desenvolvimento das a vidades;
7. A vidades de reforço escolar e projetos especiais no contraturno, visando tanto a recuperação de notas quanto a es mulação de potencialidades;
8. A vidades preparatórias para as avaliações sele vas (ves bulares, programas de avaliação seriada, entre outras);
9. A vidades preparatórias para compe ções nacionais relacionadas a áreas temá cas ou disciplinas – Olimpíadas Brasileiras de Matemá ca, de Língua
Portuguesa, de Astronomia, de Física, entre diversas outras;
10. A vidades lúdicas voltadas a apreensão ou visualização complementar do conteúdo, como visitas de campo, a vidades cole vas de natureza
obrigatória, entre outros;
11. Realização de a vidades especíﬁcas: laboratório para o caso de biologia, sica e química; treinamentos sicos especíﬁcos, no caso de educação sica;
entre outras.
12. Reuniões pedagógicas, a vidades de planejamento escolar, revisão de a vidades, discussões de processos de ensino, elaboração de provas e
a vidades de avaliação do ensino contextualizadas, entre outros.
2.2 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Descrição Sumária
Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino presencial e/ou a
distância, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Atuará em todos os níveis de ensino do Colégio Militar
Tiradentes para atender as necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais. Viabilizam o trabalho cole vo, criando e
organizando mecanismos de par cipação em programas e projetos educacionais, facilitando o processo comunica vo entre a comunidade escolar.
O exercício dessas ocupações requer curso superior na área de educação ou áreas correlatas, com mínimo de 06 (seis) meses de experiência
proﬁssional, conforme a área de atuação.
A CONTRATADA disponibilizará proﬁssionais de apoio ao ensino, com formação em Pedagogia ou em áreas aﬁns, para atuarem na Divisão de Ensino do CMT,
a ser u lizada no Ensino Médio e no Ensino Fundamental Anos Finais. Esses proﬁssionais de apoio ao ensino são peças fundamentais para o
desenvolvimento das a vidades educacionais e pedagógicas, pois realizam seu planejamento, aperfeiçoamento e revisão, sendo fundamental sua

experiência e preocupação com as dis nções prá cas e especíﬁcas que existem entre os níveis médio e fundamental, pois não há dúvidas que estes
demandam de ações diferenciadas. Os proﬁssionais serão designados para a efe vação das seguintes incumbências:
2.3 Coordenação e Orientação pedagógica
1. Atualização constante de proposta pedagógica para o CMT, com o auxílio da Divisão de Ensino.
2. Elaboração de processo para obtenção de credenciamento das a vidades de ensino, com o auxílio da Divisão de Ensino.
3. Apoio à elaboração do Calendário de Ensino do CMT.
4. Análise de Ambiente e Mapeamento de processos de ensino, par cularmente os voltados aos obje vos pedagógicos para o Ensino Médio.
5. Elaboração de metodologia para padronização do processo da qualiﬁcação dos anos escolares, voltada às demandas futuras dos discentes
(avaliações de nível nacional – ENEM, no caso do Ensino Médio, e Prova Brasil, no caso do Ensino Fundamental, ves bulares, processos de avaliação
seriada, entre outros).
6. Implementar, avaliar, coordenar e planejar o desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino presencial e/ou a
distância, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem, acompanhando e avaliando os processos
educacionais, entre outras.
ANEXO C
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA
Pelo presente, declaramos para ﬁns de par cipação no Pregão Eletrônico PMDF nº ___/____, que trata da contratação de empresa para a
prestação de serviços con nuos de educação básica no Colégio Militar Tiradentes da Polícia Militar do Distrito Federal, situado no Setor de Áreas Isoladas
Sudoeste (SAISO), Área Especial 04 – Asa Sul – Brasília/DF (ao lado do Tribunal de Jus ça do Distrito Federal e Territórios), CEP nº 70.610-200, que o(a) Sr.(a)
_______________________________________________________,
representante
da
empresa
__________________________________________________, CNPJ nº ___________________, situada no endereço___________________ compareceu no
local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse ﬁm, e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais
para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação. Nestes termos, assume que não alegará posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à
época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que vier a celebrar, caso seja a vencedora.
Brasília, ____, de ____________ de 2020.
Carimbo e assinatura do representante legal da empresa
Nome:_______________________________
Cargo:_______________________________
RG:_________________________________

Carimbo e assinatura do representante designado

MODELO DE DECLARACÃO DE DESISTÊNCIA DE VISTORIA TÉCNICA
Pelo presente, a empresa _____________________________________________________, CNPJ nº ________________, situada no
endereço:
__________________________________________,
por
intermédio
de
seu
Representante
Legal,
o(a)
Sr.
(a)
______________________________________________ apresenta DESISTÊNCIA FORMAL DE VISITA TÉCNICA, para ﬁns de par cipação no Pregão Eletrônico
PMDF nº ___/____, que trata da contratação de empresa para a prestação de serviços con nuos de educação básica no Colégio Militar Tiradentes da Polícia
Militar do Distrito Federal, situado no Setor de Áreas Isoladas Sudoeste (SAISO), Área Especial 04 – Asa Sul - Brasília-DF (ao lado do Tribunal de Jus ça do
Distrito Federal e Territórios), CEP nº 70.610-200, abdicando do direito de se cien ﬁcar das peculiaridades locais para o cumprimento das obrigações, objeto
da licitação, e declara que está ciente de que não será admi da qualquer futura alegação de diﬁculdades e que deverá assumir total responsabilidade pela
execução do contrato no valor total da proposta.
Brasília, ____, de ____________ de 2020.
Carimbo e assinatura do representante legal da empresa
Nome:_______________________________
Cargo:_______________________________
RG:_________________________________
Carimbo e assinatura do representante designado

ANEXO II
MODELO DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº______________________, sediada no endereço
____________________________,
telefone/fax
nº______________________,
por
intermédio
do
seu
representante
legal
Sr(a).
_________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden dade nº______________ e do CPF nº_____________________,
DECLARA para ﬁns do disposto no ar go 2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo para a CONTRATANTE, bens,
embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do objeto do Pregão nº ____ /20____
– PMDF, e que dará o des no legalmente estabelecido para a deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos.
__________________________________

Local e Data
_____________________________________
[Nome do Representante Legal da Empresa]
Cargo
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) no ____________________, inscrição estadual
no ________________________, estabelecida em _________________________, possui os seguintes contratos ﬁrmados com a inicia va privada e a
Administração Pública:

Nome do Órgão/Empresa

Vigência do Contrato

Valor total dos Contratos

Valor total do Contrato*

R$____________

Local e data
______________________________________________
Assinatura e carimbo do emissor

ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO CONFORME O
DECRETO Nº 23.287, DE 17 DE OUTUBRO DE 2002.
Contrato de Prestação de Serviços nº ___/___- ___, nos termos do Padrão nº 04/2002 com alterações.
Processo nº __________________.
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, CGC nº
________________, com sede em _________, representada por ______________, na qualidade de ______________.
Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº ______ (ﬂs. ______), da Proposta de ﬂs. ______ e da Lei nº 8.666 21.06.93.
Cláusula Terceira – Do Objeto
O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de ___________, consoante especiﬁca o Edital de _________ nº __________ (ﬂs. ____) e a Proposta de
ﬂs. ______, que passam a integrar o presente Termo.
Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução
O Contrato será executado de forma _____, sob o regime de ______, segundo o disposto nos arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93.
Cláusula Quinta – Do Valor
5.1 - O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de _______(_______) ser atendida à conta de dotações orçamentárias
consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº ______, de ______, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a
serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).
5.2 – Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, terão seus valores, anualmente, reajustados por índice adotado em lei, ou na
falta de previsão especíﬁca, pelo– IPCA.
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 ____________.
Cláusula Sé ma – Do Pagamento
7.1. 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.
7.2. No caso de contratações de serviços con nuados com dedicação exclusiva de mão de obra, as regras sobre a retenção provisória e mensal de provisões
trabalhistas serão realizadas nos termos da Lei Distrital nº 4.636/2011, regulamentada pelo Decreto nº 34.639/2013 e alterações posteriores.
7.3. Os pagamentos somente serão efetuadas pela contratante após a comprovação do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o
FGTS pela contratada rela vas aos empregados que tenham par cipado da execução dos serviços contratados.
7.4. Para ﬁns de garan a de cumprimento das obrigações trabalhistas nas contratações de serviços con nuados com dedicação exclusiva de mão de obra,
será adotado a seguinte:
7.4.1. Os valores des nados ao pagamento das férias, décimo terceiro salário e verbas rescisórias dos empregados da contratada que par ciparem da
execução dos serviços contratados serão depositados pela contratante em conta vinculada especíﬁca, aberta em nome da contratada, e com movimentação
autorizada pela contratante.
Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência
O contrato terá vigência de ____________ (_____________), de acordo com o item ______do Termo de Referência, a contar da data de sua assinatura até
o dia ___ de ___________ de 20___, permi da a sua prorrogação na forma do art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993, sendo seu extrato publicado no DODF.
O contrato terá vigência de ______ meses, a contar da data de sua assinatura, .
Cláusula Nona – Das garan as
A garan a para a execução do Contrato será prestada na forma de ________, conforme previsão constante do Edital.
Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal
O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo e de culpa.
Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada
11.1 – A Contratada ﬁca obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

I – até o quinto dia ú l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;
II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, ﬁscais e comerciais.
11.2 – Cons tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.
11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes, devendo manter um preposto para representá-la durante a execução do contrato.
11.4 – 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.
11.5- A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade por encargos trabalhistas, ﬁscais,
comerciais e/ou previdenciários por ventura inadimplidos, bem como a inexistência de formação de vínculo emprega cio entre os empregados da
Contratada e a Administração Pública do Distrito Federal.
11.6- É proibido o uso de mão de obra infan l em qualquer fase produ va do bem ou na prestação do serviço, sob pena de rescisão contratual e a aplicação
de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis (lei distrital nº 5.061 de 08.03.2013).
11.7- A Contratada ﬁca obrigada a cumprir as exigências da Lei Distrital nº 4.770/2012:
I- recepção de bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública;
II- comprovar que adota prá cas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de reu lização.
11.8. Comprovar, mensalmente, junto ao gestor responsável pelo repasse de recurso público, a regularidade no atendimento às suas obrigações de natureza
ﬁscal, trabalhista e previdenciária rela vas a seus empregados.
11.8.1. Incluem-se nessa obrigação as empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos do Distrito Federal.
11.8.2. As irregularidades encontradas em relação às obrigações ﬁscais, trabalhistas e previdenciárias das empresas de que trata este ar go devem ser
sanadas no prazo máximo de trinta dias da detecção, quando não iden ﬁcada a má-fé ou a incapacidade de correção.
11.8.3. O não atendimento das determinações constantes da Lei Distrital nº 5.087/2013 implica a abertura de processo administra vo para rescisão
unilateral do contrato pela Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções. (Lei Distrital nº 5.087/2013 e Decreto Distrital nº 39.978/2019)
11.8.4. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os ﬁscais ou gestores de contratos de serviços com regime
de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oﬁciar à Receita Federal do Brasil (RFB)
11.8.5. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os ﬁscais ou gestores de contratos de serviços com regime de
dedicação exclusiva de mão de obra deverão oﬁciar ao Ministério do Trabalho.
11.9. É proibido qualquer conteúdo: (Lei Distrital nº 5.448/2015)
I – discriminatório contra a mulher;
II – que incen ve a violência contra a mulher;
III – que exponha a mulher a constrangimento;

IV – homofóbico;
V – que represente qualquer po de discriminação.
11.9.1. Estas disposições aplicam-se às contratações de proﬁssionais do setor ar s co.
11.9.2. O uso ou o emprego de conteúdo discriminatório cons tui mo vo para rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis.
11.10. Será exigida da contrata a implantação do Programa de Integridade das empresas, conforme determinação da Lei 6.112 de 02 de fevereiro de 2018,
alterada pela Lei nº 6.176, de 16/07/2018 e Lei nº 6.308/2019, e regulamentada pelo Decreto nº 40.388 de 14/01/2020.
11.10.1. Para o cumprimento do disposto no item anterior, a contratada deverá apresentar os seguintes documentos:
I - Relatório de Perﬁl, nos termos do Anexo V do edital;
II - Relatório de Conformidade do Programa, nos termos do Anexo VI do edital.
11.11. Deverá ser reservado o percentual de 2% de vagas de trabalho nas licitações de serviços e obras públicas distritais, a ser des nado a pessoas em
situação de rua, excetuando-se as empresas mencionadas na Lei federal nº 7.102, de 20 de junho de 1983.
11.11.1. As empresas responsáveis pelas obras e pelos serviços devem informar ao órgão do governo que responde pela pauta da assistência social a oferta
de vagas prevista no caput.
11.12. nas contratações de serviços com prestação de mão de obra exclusiva de cláusula que caracterize como falta grave o não recolhimento do FGTS dos
empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale - transporte e do auxílio - alimentação, podendo
dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos
termos do art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
11.13. Conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a contratada deverá cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deﬁciência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se APLICADO AO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, atende às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
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.
12.3 - Caberá o reajuste/repactuação de preços para a contratação de serviços con nuados, observado o dispostos na Instrução Norma va nº 05/2017 MPOG, conforme previsão no Edital.
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.
Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão Amigável
O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, ou seja, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração, desde que não seja caso de rescisão unilateral do contrato.
Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão
Parágrafo primeiro - 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.
Parágrafo segundo - O contrato será rescindido com a aplicação de multa se conﬁrmado o uso de mão de obra infan l no processamento, transporte, ou
qualquer fase produ va do bem, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. (Lei Distrital nº 5.061 de 08.03.2013 – Parecer nº 343/2016 – PRCON/PGDF)
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.
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.
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 Polícia
Militar do Distrito Federal.
Cláusula Décima Nona – Do combate à Corrupção
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. (Parecer nº
343/2016 – PRCON/PGDF)
Cláusula Vigésima – Do Foro
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento do presente Contrato.
Brasília, _____ de ___________ de 20__
Pelo Distrito Federal:

Pela Contratada:

ANEXO V
Avaliação de Programa de Integridade
Relatório de Perﬁl
Iden ﬁcação
Órgão/en dade contratante:
Pessoa jurídica contratada:
CNPJ nº:
Nº do contrato:
Responsável pelas informações prestadas:
CPF nº:
Cargo:
E-mail e telefone do responsável:
I. Indicar os setores do mercado em que atua (no Distrito Federal, no Brasil e, conforme aplicável, no exterior).
1. Informar as a vidades desenvolvidas pela pessoa jurídica no Brasil e no exterior, indicando as principais localidades em que atua;
2. Se for sociedade empresária de capital aberto, informar onde são negociados seus valores mobiliários.
II. Apresentar sua estrutura organizacional, hierarquia interna, processo decisório e principais competências de conselhos, diretorias, departamentos ou
setores.
1. Apresentar a estrutura de governança da pessoa jurídica, deve-se anexar organograma e cópia do contrato/estatuto social registrado;
2. Informar se a pessoa jurídica necessita de autorizações ou determinações de outras pessoas jurídicas (matriz ou outra empresa do grupo econômico);
3. Informar se a pessoa jurídica já foi condenada administra va ou civilmente por atos de corrupção e/ou fraude a licitações e contratos administra vos;
III. Descrever as par cipações societárias em que está envolvida na condição de controladora, controlada, coligada ou consorciada.
1. Indicar a composição do capital social da pessoa jurídica, destacando quem são os principais sócios/acionistas e qual o percentual de do por cada um
deles;
2. Informar se a pessoa jurídica detém par cipação em outras empresas, destacando quais são e o percentual de do;

3. Informar se a pessoa jurídica integra grupo econômico e, caso posi vo, encaminhar organograma do grupo, bem como informar em que países atuam as
demais empresas do grupo;
4. Indicar se a pessoa jurídica realizou ou realiza alguma das seguintes operações: fusão, aquisição, incorporação, joint venture, consórcios, parcerias e
associações. Caso posi vo, informar quais operações realiza / realizou e a razão social das demais pessoas jurídicas envolvidas na operação.
IV. Informar o quan ta vo de empregados, funcionários e colaboradores.

Cargo/Perﬁl

Quan dade

Acesso à internet
(sim/não)

Dirigente
Administra vo
Operacional
Estagiários
Terceirizados
Outros
Total
V. Sobre as interações com a administração pública distrital, nacional ou estrangeira, informar:
1. Informar quais autorizações, licenças ou permissões são necessárias para o exercício das a vidades da pessoa jurídica e os órgãos responsáveis pelas
respec vas emissões.
2. Informar se a pessoa jurídica exerce uma a vidade regulada e, se for o caso, indicar o ente regulador.
3. Quan ta vo e valores de contratos celebrados ou vigentes com en dades e órgãos públicos brasileiros nos úl mos três anos e a par cipações destes no
faturamento anual da jurídica:
Ano

Quan dade de Contratos

Valor

Percentual do faturamento bruto anual

4. Informar se u liza intermediários nas interações com o setor público, destacando a frequência e em quais situações (exemplos: par cipação em
licitações, execução de contratos administra vos, obtenção de autorizações, licenças e permissões, protocolo de documentos, desembaraço aduaneiro) eles
são u lizados.
VI. A pessoa jurídica pode ser qualiﬁcada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n. 123/2016?
( ) Sim
( ) Não
Faturamento bruto ob do no úl mo ano: R$ ___________________________.
VII. Sobre o Programa de Integridade, informar:
1. Data em que a pessoa jurídica entende que o programa foi ins tuído.
O responsável declara para todos os ﬁns que as informações prestadas e os documentos apresentados são verdadeiros, estando ciente das sanções cabíveis
aquele que prestar informação falsa e apresentar documento falso.
Assinatura do responsável pelas informações
Cidade e data.

ANEXO VI
Avaliação de Programa de Integridade
Relatório de Conformidade
Iden ﬁcação
Órgão/en dade contratante:
Pessoa jurídica contratada:
CNPJ nº:
Nº do contrato:

Responsável pelas informações prestadas:
CPF nº:
Cargo:
E-mail e telefone do responsável:
I - Cultura Organizacional de Integridade
1. Sobre a estrutura organizacional da pessoa jurídica e sua relação com a integridade.
1.1. Apresentar documento em que seja possível veriﬁcar a formalização da estrutura organizacional da pessoa jurídica e indicar, caso existam, os locais em
que as informações sobre a estrutura organizacional estão disponibilizadas para os públicos interno e externo.
(Exemplo: contrato / estatuto social, regimento interno ou outro documento oﬁcial que regulamente o funcionamento da pessoa jurídica e demonstre a sua
estrutura organizacional. A disponibilização da estrutura organizacional para os diferentes públicos pode ser comprovada, por exemplo, com o envio de telas
da intranet ou com a indicação do link em que as informações estão divulgadas.)
1.2. Informar se a pessoa jurídica possui órgão(s) colegiado(s) para tratar de temas de é ca e integridade, como Comitês e Conselhos de É ca. Caso possua,
enviar os regulamentos que regem esse(s) órgão(s) colegiado(s) e documentos que comprovem o seu funcionamento, como atas de reunião.
2. Sobre o Comprome mento da Alta Direção
2.1. Informar se são adotados critérios de integridade para escolha dos membros da alta direção. Caso existam, enviar o documento formal em que os
critérios estão expressamente previstos.
2.2. Informar se existem membros da alta direção envolvidos nos atos inves gados em processos administra vos no GDF. Em caso posi vo, informar se eles
permanecem nos cargos da alta direção da pessoa jurídica.
2.3. Informar se os membros da alta direção par cipam das a vidades relacionadas ao Programa de Integridade e apresentar os respec vos documentos
comprobatórios.
(Exemplo: aprovação das principais polí cas relacionadas ao Programa de Integridade; supervisão e acompanhamento das a vidades relacionados ao
Programa de Integridade; par cipação em treinamentos sobre o Programa de Integridade).
2.4. Informar se os membros da alta direção manifestam seu apoio ao Programa de Integridade.
Apresentar as cópias das manifestações ou indicar o local em que elas podem ser acessadas. Destacar o conteúdo das mensagens, a frequência com que são
feitas, os responsáveis pela sua emissão e o público alvo.
3. Sobre a instância interna responsável pelo Programa de Integridade
3.1. Informar se a pessoa jurídica possui uma instância interna responsável pelas a vidades relacionadas ao programa.
Obs: não aplicável a microempresa e pequena de pequeno porte.
Caso possua, os seguintes pontos devem ser destacados no relatório:

¸estrutura (formalização de criação da área);
¸ atribuições (formalização das atribuições, se ela se dedica apenas às a vidades relacionadas ao programa);
¸ recursos disponíveis (o número de empregados que compõem a instância; se os empregados estão dedicados exclusivamente ou não às a vidades
relacionadas ao Programa de Integridade);
¸as garan as conferidas aos responsáveis pela instância e a quem eles estão subordinados.
Caso o responsável pela instância tenha a prerroga va de se reportar diretamente à instância mais elevada da pessoa jurídica, é necessário enviar
comprovações de que essa prerroga va é de fato exercida, como atas de reunião, e-mails, comunicados, apresentação de relatórios, etc.
4. Sobre os padrões de conduta e é ca
4.1. Apresentar o(s) documento(s) em que estão estabelecidos os padrões de conduta e é ca esperados de todos os empregados e administradores da
pessoa jurídica.
Em geral, esses padrões estão estabelecidos em um Código de É ca, informar quando o documento foi publicado e o responsável pela aprovação.
4.2. Indicar os meios de divulgação do(s) documento(s). Informar a forma de acesso assegurada aos diferentes públicos; indicar se está disponível na
internet; indicar as ações de divulgação do documento realizadas nos úl mos (doze) meses.
4.3. Informar se foram realizados treinamentos sobre esse documento e o público alcançado por esses treinamentos nos úl mos 12 (doze) meses.
4.4. Informar se esse(s) documento(s) ou documento equivalente é aplicável a terceiros (não aplicável a microempresa e pequena de pequeno porte).
4.5. Informar como esse documento é disponibilizado a terceiros e se são ofertados treinamentos sobre esse documento para terceiros, sobretudo para
agentes intermediários, caso a pessoa jurídica u lize agentes intermediários.
5. Sobre a estrutura para realização de treinamentos relacionados ao Programa de Integridade.
5.1. Apresentar o planejamento dos treinamentos relacionados ao Programa de Integridade, se existente.
5.2. Informar quem são os responsáveis pelo planejamento, elaboração, aplicação e/ou contratação dos treinamentos.
5.3. Apresentar, se existentes, os controles u lizados para veriﬁcar a par cipação dos empregados nos treinamentos.
5.4. Apresentar, se existentes, os mecanismos u lizados para veriﬁcar a retenção dos conteúdos apresentados nos treinamentos.
II - Mecanismos, Polí cas e Procedimentos de Integridade 6. Sobre a realização de análise de riscos para elaboração ou aperfeiçoamento do programa.
6.1. Informar se foi realizada uma análise que contempla expressamente riscos relacionados a corrupção e fraude, destacando, caso tenha sido realizada, os
responsáveis pela análise; quando ela foi realizada e se há planejamento deﬁnido sobre a periodicidade em que deve ser refeita.
7. Sobre a prevenção de ilícitos nas interações com a Administração Pública
7.1. Apresentar suas polí cas e procedimentos de integridade, destacando aquelas relacionadas à interação com a administração pública, bem como enviar
documentos comprobatórios de sua aplicação e monitoramento.

Exemplos de polí cas e procedimentos: brindes e presentes, conﬂito de interesses, contratações de agentes públicos, contatos com agentes públicos em
reuniões, ﬁscalizações e outras a vidades.
7.2. Indicar a forma como as polí cas podem ser acessadas pelos empregados.
7.3. Indicar os treinamentos realizados nos úl mos 12 (doze) meses que abordaram os conteúdos dessas polí cas, destacando o público-alvo desses
treinamentos. 8. Polí cas e procedimentos especíﬁcos para prevenção de fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios e na execução de contratos
administra vos
8.1. Apresentar, se existentes, as polí cas e procedimentos especíﬁcos para prevenção de fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios e na execução
de contratos administra vos, bem como enviar documentos que comprovam sua aplicação e monitoramento.
8.2. Indicar a forma como as polí cas podem ser acessadas pelos empregados.
8.3. Informar se é dada transparência sobre as licitações das quais par cipa e os contratos administra vos que celebra, indicando obrigatoriamente onde os
dados podem ser acessados.
9. Precisão, Clareza e Conﬁabilidade dos Registros Contábeis e Demonstrações Financeiras
9.1. Indicar os mecanismos e controles u lizados para assegurar a precisão e a clareza dos registros contábeis, bem como a conﬁabilidade dos relatórios e
demonstrações ﬁnanceiras produzidos.
Apresentar os ﬂuxos de trabalho para elaboração de lançamentos contábeis; se possui regras que estabelecem segregação de funções e deﬁnição de níveis
de aprovação de receitas e despesas; se possui "red ﬂags" durante a realização de lançamentos contábeis; se exige a veriﬁcação do cumprimento do objeto
de contrato para realização de pagamento; se possui auditoria interna e se é subme da à auditoria contábil independente periodicamente.
10. Diligências para contratação e supervisão de terceiros (não aplicável a microempresa e pequena de pequeno porte.)
10.1. Indicar quais diligências relacionadas ao tema de integridade realizadas para contratação e supervisão de terceiros, bem como enviar documentos que
comprovam sua realização.
Destacar a frequência com que as diligências são realizadas e refeitas; os responsáveis pela realização; os impactos que podem causar na contratação.
Caso a pessoa jurídica par cipa ou já tenha par cipado de consórcios, joint ventures, sociedades de propósito especíﬁco ou outros pos de parcerias,
indicar se realiza diligências especíﬁcas para seleção do parceiro.
10.2. Informar se insere em seus contratos cláusulas que versam sobre a necessidade de cumprimento de normas é cas e vedação de prá cas de fraude e
corrupção (cláusulas an corrupção). Enviar cópias de contratos que comprovam a aplicação da cláusula.
11. Sobre diligências prévias a processos de fusões e aquisições (não aplicável a microempresa e pequena de pequeno porte.)
11.1. Indicar se realiza diligências relacionadas ao tema de integridade antes de efetuar operações societárias de fusão e aquisição relacionadas a questões
de integridade.
Destacar se as diligências buscam veriﬁcar se as pessoas jurídicas envolvidas nas operações societárias possuem histórico de prá ca de atos lesivos previstos
na Lei n. 12.846/2013; se as diligências alcançam os sócios das pessoas jurídicas envolvidas nas operações; se a instância responsável pelo Programa de

Integridade par cipa dessas diligências e da apuração de seus resultados; o impacto das diligências na realização da operação.
12. Canais de denúncia
12.1. Informar se são disponibilizados canais de denúncia para os públicos interno e externo.
Na avaliação, serão considerados:
¸o alcance dos canais,
¸as garan as oferecidas aos denunciantes,
¸a previsão expressa de que os canais podem ser u lizados para realização de denúncias relacionadas à prá ca de atos lesivos previstos na Lei n.
12.846/2013,
¸a possibilidade de acompanhamento da denúncia por parte do denunciante.
12.2. Indicar os meios u lizados para apuração e tratamento das denúncias recebidas, bem como as medidas disciplinares a que estão subme dos aqueles
que violarem os padrões é cos estabelecidos.
12.3. Apresentar, se existentes, as esta s cas e dados sobre o funcionamento do canal de denúncias. Na avaliação, será considerada a proporcionalidade
entre o número de denúncias e número de denúncias apuradas.
13. Monitoramento con nuo do Programa de Integridade visando ao seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate dos atos lesivos referidos no
art. 5º da Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e na legislação correlata
13.1. Informar qual instância da empresa é responsável pelo monitoramento do Programa de Integridade.
13.2. Informar as metas e indicadores u lizados na avaliação de efe vidade do Programa de Integridade. Apresentar documento com a deﬁnição de metas a
serem alcançadas e indicadores u lizados para aferir a efe vidade do Programa de Integridade.
13.3. Informar o ﬂuxo de disponibilização de informações sobre o Programa de Integridade.
Apresentar documentos (relatórios, informa vos, etc.) demonstrando a comunicação sobre o monitoramento do Programa de Integridade às partes
interessadas, inclusive para a alta gestão da empresa.
13.4. Informar as alterações propostas, a par r do monitoramento con nuo do Programa de Integridade, para o aperfeiçoamento na prevenção, detecção e
combate dos atos lesivos.
14. Ações de promoção da cultura é ca e de integridade por meio de eventos, e instrumentos que comprovem a sua realização.
14.1. Informar a programação de eventos relacionados à promoção da cultura é ca e de integridade. Apresentar lista de presenças, registros dos eventos
em site/intranet.
III - Atuação da Pessoa Jurídica em Relação ao Ato Lesivo
15. Informar se a pessoa jurídica conseguiu evitar a consumação da infração por meio dos controles previamente existentes.
16. Informar se a pessoa jurídica comunicou esses fatos às autoridades competentes.

17. Informar as ações que foram adotadas em relação aos envolvidos nos atos lesivos.
18. Informar se eles foram afastados dos seus quadros funcionais; ou se foram afastados dos cargos/funções que exerciam; ou, se man dos nos
cargos/funções, estão sendo monitorados.
19. Informar se foram adotados novos procedimentos preven vos, ou aperfeiçoados os já existentes, para evitar que o ato lesivo ocorra novamente.
20. Informar se foram realizadas inves gações internas ou contratada organização independentes para veriﬁcar se ocorreram atos semelhantes.
O responsável declara para todos os ﬁns que as informações prestadas e os documentos apresentados são verdadeiros, estando ciente das sanções cabíveis
aquele que prestar informação falsa e apresentar documento falso.
Assinatura do responsável pelas informações
Cidade e data
ANEXO VII
DECRETO DF Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006.
Regula a aplicação de sanções administra vas previstas nas Leis Federais nos 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 ar go 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em
vista o disposto nos ar gos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
bem como o disposto no art. 68 da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, a centralização de compras ins tuída nos termos da Lei Distrital
n° 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competências ins tuídas pela Lei Distrital n° 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 neste Decreto. (Alteração
dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
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 n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do disposto no § 1° do art. 2° da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999.

SEÇÃO II
Das Espécies de Sanções Administra vas
Art. 2º As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garan da a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes
sanções: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
I - advertência;
II - multa;
III - suspensão temporária de par cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal:
a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude ﬁscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada
será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais,
aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta come da; (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não
superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come da. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de
15/08/2006, p. 1).
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 a contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069,
publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
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 a
interessada, no respec vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
SUBSEÇÃO I
Da Advertência
Art. 3º A advertência é o aviso por escrito, emi do quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido: (Alteração dada
pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
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. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).
SUBSEÇÃO II

Da Multa
Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso injus ﬁcado na entrega
ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso; (Alteração dada pelo Decreto nº 35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6).
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de
atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; (Alteração dada pelo
Decreto nº 35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6).
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 - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de
entrega. (Alteração dada pelo Decreto nº 35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6).
§ 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 à contratada 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: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069,
publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
I - mediante desconto no valor da garan a depositada do respec vo contrato;
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
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 à contratada pela sua diferença, devidamente
atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração
ou cobrados judicialmente. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
§ 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.
Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações previstas na Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010, nos seguintes
percentuais: (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de
atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; (Acréscimo dado pelo
Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).
III - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injus ﬁcada do adjudicatário em assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido
pela Administração; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).
IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o que for menor, em caso
de rescisão contratual; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).
V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o que for menor, pelo
descumprimento de qualquer cláusula do contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II. (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de
14/12/2015, p. 7).
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 da licitante e/ou contratada 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: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi da pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, ou pelo órgão integrante
do Sistema de Registro de Preços, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente; (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de
15/08/2006, p. 1).

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; (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).
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. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de
13/07/2006, p. 2).
§ 1° São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se
tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão 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. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).
§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oﬁcial do Distrito Federal. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de
13/07/2006, p. 2).
I - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento
licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par cipante do Sistema de Registro
de Preços, implicará na suspensão, por igual período, perante todos os órgãos/en dades subordinados à Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999, e
alterações posteriores;
II - se aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou par cipante do Sistema de Registro de Preços, na hipótese do descumprimento da
obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em re rar a nota de empenho ou assinar o contrato, implicará na suspensão
perante o órgão sancionador.
§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem pra cadas no âmbito dos
procedimentos derivados dos pregões.
SUBSEÇÃO IV
Da Declaração de Inidoneidade
Art. 6º A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos mo vos informados
na instrução processual.(Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 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 a contratada ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
§ 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, IV, da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
CAPÍTULO II
DAS DEMAIS PENALIDADES
Art. 7° 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
III - aplicam-se a este ar go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. (Inciso revogado pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de
13/07/2006, p. 2).
Parágrafo único. Aplicam-se a este ar go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. (Acréscimo dado pelo Decreto nº 27.069, publicado no
DODF de 15/08/2006, p. 1).
Art. 8° As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou proﬁssionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis
Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006,
p. 1).
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. 9° É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, a contar da ciência da respec va no ﬁcação. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
§ 1° 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. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).
§ 3° Os prazos referidos neste ar go só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en dade. (Acréscimo dada pelo Decreto nº 26.993,
publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2) (Parágrafo revogado pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
§ 4° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho
mo vado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal, devendo constar: (Renumeração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado
no DODF de 13/07/2006, p. 2).
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.
§ 5° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a
sua imediata divulgação no 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. (Renumeração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).
§ 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, de 21 de junho de 1993. (Alteração dada pelo Decreto
nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
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, ressalvados os casos em que o objeto exija penalidade
especíﬁca. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
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. (Acréscimo dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de
13/07/2006, p. 2).
Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en dade. (Acréscimo dado pelo Decreto nº 27.069,
publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. (Renumerações dadas pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2 e
pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. (Renumerações dadas pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2 e pelo Decreto
nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
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