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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2018 

 

 

 

ATENÇÃO 

 

No recente Acórdão TCU nº 754/2015 – Plenário, houve expressa determinação para que a 
Administração Pública instaure processo com vistas à penalização das empresas que pratiquem, 
injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002 tanto na licitação quanto no contrato. 

Nesse contexto, alerta-se para que a licitante analise detalhadamente o edital (e anexos) para 
formular proposta/lance firme e possível de cumprimento. 

A prática injustificada de atos ilegais, v. g.: não manter a proposta, deixar de enviar documentação 
exigida, fazer declaração falsa, não assinar o contrato e etc., sem prejuízo de outras infrações cometidas na 
licitação/contratação, sujeitará o licitante a penalidades as quais serão apuradas em regular processo 
administrativo. 
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E D I T A L 

– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2018 – 

PREÂMBULO 

MODALIDADE: PREGÃO; FORMA: ELETRÔNICA 

PROCESSO SEI Nº: 0005051-45.2017.6.07.8100. 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PINGADEIRAS. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/2005, Lei Complementar nº 123/2006 
(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) com as alterações da Lei Complementar nº 
147/2014, Decreto nº 8.538/2015, Decreto nº 7.983/2013 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993, e demais 
normas pertinentes. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO  

CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

DA SESSÃO PÚBLICA DESTE PREGÃO ELETRÔNICO: 

DIA: 24 de setembro de 2018; 

HORÁRIO: 14:00 horas (horário de Brasília/DF); 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

UASG TRE/DF: 70025  

A UNIÃO, por meio do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE-DF, na forma do que 
dispõe a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto 5.450, de 
31 de maio de 2005, observadas as disposições pertinentes da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, do Decreto nº 8.538/2015, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, que cria o Regime Especial 
de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura – REIDI, e demais legislações aplicáveis à espécie, 
torna público que fará realizar licitação, na modalidade pregão e na forma eletrônica, com a finalidade de 
selecionar a(s) proposta(s) mais vantajosa(s), mediante as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório. 

1. OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviço de engenharia para o fornecimento e instalação de pingadeiras em mármore na cor branca (igual ao 
existente) e pedras de proteção nas escadas em granito na cor cinza andorinha (igual ao existente) com 
fornecimento de todo o material, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos, e quaisquer outros serviços e 
acessórios necessários à execução dos serviços, na forma, quantidades e especificações constantes do 
Anexo I (Projeto Básico) e demais regras estabelecidas neste instrumento editalício.  

1.2. Integram este Edital: Anexo I – Projeto Básico; e Anexo II – Minuta de Contrato. 

1.3. Compõem o Projeto Básico: Anexo I – Modelo da Declaração de Ciência; Anexo II – Modelo de 
Proposta; Anexo III – Modelo de Composição de Custo Unitário; Anexo IV – Modelo de Composição de BDI; 
Anexo V – Planilha do Orçamento Estimativo; Anexo VI – Composições de Custo Unitário do Orçamento 
Estimativo; e Anexo VII – Composição de BDI do Orçamento Estimativo. 

2.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar da licitação todas as empresas especializadas no ramo das atividades pertinentes 
ao objeto deste certame e que atendam a todas as condições e especificações constantes do corpo e dos 
anexos deste edital. 

 2.1.1. As empresas deverão estar previamente credenciadas no sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio do sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

2.2. O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de 
cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos ministérios, das autarquias e das 
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fundações que participam do sistema Integrado de Serviços Gerais – SISG, localizada nas unidades da 
federação. 

2.3. O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema dar-se-á pela atribuição e chave de 
identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. Referido 
credenciamento implica responsabilidade legal da licitante e presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica. 

2.4. As licitantes deverão se informar, junto ao provedor do sistema, a respeito do seu funcionamento e 
regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

2.5. 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 
ao TRE-DF responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 

2.6. Caberá à interessada em participar do pregão na forma eletrônica: 

2.6.1.  Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a 
proposta e, quando forem exigidos neste Edital, também os seus anexos. 

2.6.2.  Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, 
responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

2.6.3.  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. 

2.6.4.  Utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na 
forma eletrônica. 

2.6.5.  Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse 
próprio. 

2.7. Além dos casos previstos no art. 9º da Lei nº 8.666/93, não será admitida a participação de 
empresas: 

a) Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

b) Que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso (REsp. 174.274/SP – Recurso 
Especial 1998/0034745-3)  ou impedidas de licitar e contratar com a União ou que tenham sido 
declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade; 

c) Que tenham, em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de 
direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos 
de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na 
linha hierárquica da área encarregada da licitação (Res. n.º 229/2016 do Conselho Nacional de 
Justiça, que dá nova redação ao artigo 2º da Res. CNJ n.º 07/2005 e suas alterações); 

d) Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, 
sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em 
comum; 

e) Compondo consórcios de empresas, quaisquer que sejam suas formas de constituição 
(Acórdãos n.º 265/2010 e n.º 887/2013, todos do Plenário do TCU); 

f) Que atuam na condição de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, haja vista ser 
vedada a participação de OSCIP's em processos licitatórios promovidos pela Administração Pública 
Federal, a teor do Acórdão TCU nº 746/2014 – Plenário – (TC-021.605/2012-2). 

g)  Que tenham sido condenadas à suspensão ou interdição de suas atividades, nos termos do art. 
19, inciso II, da Lei nº 12.846/2013; 

i) Proibidas de contratar com o poder público em virtude de condenação de seus dirigentes ou 
sócios majoritários, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, observado o prazo fixado; 

j) De que sejam proprietários, controladores ou diretores deputados e senadores (art. 54, II, da 
CF/88); 
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k)     Cujo o estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste pregão em seu objeto social. 

2.8. Como requisito para participação neste pregão, a licitante deverá declarar, nos campos próprios do 
sistema eletrônico, que: 

a) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação;  

b) Tem condições de apresentar proposta em conformidade com as exigências deste Edital e 
seus anexos;  

c) Se microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa (que se enquadre 
no disposto no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007), que atenda aos requisitos do art. 3º da LC nº 
123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

2.8.1.   A declaração falsa, relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 
proposta e ao enquadramento a que se refere a alínea “c”, sujeitará a licitante às sanções previstas neste 
Edital, no Decreto nº 5.450/2005 e no art. 93 da Lei nº 8.666/93. 

2.9. A participação da licitante neste certame acarreta a presunção de que ela se comprometeu a ofertar 
e fornecer objeto que atenda a todas as exigências deste instrumento convocatório. 

2.10. Fica assegurado o tratamento diferenciado e favorecido a microempresas, empresas de pequeno 
porte e cooperativas, nos termos da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, 
e da Lei n. 11.488/2007. 

3. PROPOSTAS 

3.1. As propostas deverão ser apresentadas exclusivamente por meio do endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, o que ocorrerá a partir da data de divulgação da licitação até a data e 
horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de seu 
recebimento.   

3.2. A licitante deverá consignar, via sistema eletrônico, o menor preço global, já incluso, em seu preço 
final, todos os tributos, obrigações trabalhistas, transporte, alimentação, equipamentos, uniformes, tarifas e 
demais despesas acaso existentes decorrentes da execução do objeto, não se olvidando de também lançar, 
em campo próprio, as informações referidas no subitem 2.8. 

3.3. A omissão na descrição dos prazos e formas estabelecidos neste Edital não provocará a 
desclassificação da licitante omissa, presumindo-se que tenham sido aceitas todas as condições 
especificadas.  

3.4. As propostas em desacordo com os termos deste instrumento, que se opuserem a qualquer 
dispositivo legal vigente ou que apresentarem irregularidades insanáveis, serão desclassificadas. 

3.5. A proposta apresentada e levada em conta para efeito de julgamento será de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, de forma que, encerrada a fase de recebimento de propostas, não lhe caberá o 
direito de pleitear qualquer alteração, inclusive no que diz respeito a especificações do objeto e dos preços 
apresentados, salvo alterações de caráter absolutamente formal, a critério do pregoeiro. 

3.6. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, se prazo superior não for estipulado na forma do 
subitem 10.2., alínea “d”, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste 
Edital, podendo ser prorrogada a pedido do pregoeiro e com anuência da licitante. 

4. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

4.1. A abertura da sessão pública deste pregão, conduzida pelo pregoeiro, ocorrerá na data e na hora 
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

              4.1.1. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, ele será, automaticamente, transferido para o primeiro dia útil subsequente ao 
ora fixado. 

4.2. A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

4.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

5. CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
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5.2. Para o julgamento das propostas, observados todos os critérios estabelecidos no corpo deste Edital 
e seus anexos, será levado em consideração, como critério de julgamento, o menor preço global. 

5.3. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará na desclassificação da proposta, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

5.4. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, estes 
serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste pregão eletrônico. 

5.5. O pregoeiro poderá transferir o julgamento das propostas para outra data, caso necessite de mais 
tempo para apreciá-las, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a se reunir. 

5.6. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real de todos os participantes.  

5.7. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro. 

5.8. Se todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de 8 
(oito) dias úteis para apresentação de novas propostas escoimadas das causas que as desclassificaram. 

5.9. No caso do subitem anterior, as novas propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da 
data da sua apresentação. 

   6. FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. Somente as licitantes com propostas classificadas nos termos do item 5 – CLASSIFICAÇÃO E 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, participarão da fase de lances. 

6.2. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva, na qual as licitantes 
classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 
imediatamente informadas do recebimento, do respectivo horário e do valor consignado no registro. 

6.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 

6.4. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 

6.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
primeiro. 

6.6. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do menor preço 
registrado, vedada a identificação da ofertante. 

6.7. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 
total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

6.8. Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível. 

6.9. Se ocorrer a desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico 
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.10. No caso de desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio 
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. 

6.11. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o 
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7. BENEFÍCIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 

7.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por essas empresas até 5% 
(cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classif icada poderá, no prazo 
de 5 (cinco) minutos, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, 
situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste 
pregão; 

b) Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, na forma do subitem anterior, o pregoeiro convocará as licitantes remanescentes, que 
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porventura se enquadrem na situação descrita nessa condição (situação de empate), na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) O convocado que não apresentar proposta imediatamente (dentro de 5 minutos, 
controlados pelo sistema), decairá o direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 
123/06. 

8. DESEMPATE 

8.1. Havendo empate que não se enquadre na hipótese prevista na Lei Complementar nº 123/06, deverá 
ser aplicado o direito de preferência estabelecido no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93. 

8.2. Persistindo o empate ou comprovada a inviabilidade de aplicação da regra do subitem anterior, o 
pregoeiro procederá a sorteio, observado o disposto no art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

9.       NEGOCIAÇÃO 

9.1. Encerrada a etapa de lances ou realizado desempate na forma do item anterior, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance de menor 
preço, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 
contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital. 

9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 
licitantes. 

     10.        ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

10.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o pregoeiro fixará prazo à 
licitante detentora do lance de menor preço global para o envio de sua proposta com o valor readequado ao 
lance vencedor ou ao valor negociado, caso ocorra, conforme disposto no item 13 – ENCAMINHAMENTO 
DA DOCUMENTAÇÃO, do presente Edital. 

10.2. A proposta será examinada quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado e a 
adequação técnica para a contratação, bem como deverá conter: 

a) Razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, e-mail e o número do Edital; 

b) Nome, RG e CPF de pessoa hábil para assinar contrato ou instrumento substitutivo, quando 
for o caso, juntamente com documentação que comprove esse poder; 

c) Descrição detalhada do objeto da licitação, com indicação do menor preço, conforme 
descrito no Projeto Básico; 

d) Prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura 
da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. Caso o prazo de que trata este subitem 
não esteja expresso na proposta, esta será entendida como válida por 60 (sessenta) dias; 

e) por item, unitário e total, assim como o valor global, em moeda nacional, em algarismo e 
por extenso, prevalecendo esse último, em caso de divergência;  

f) Declaração formal de que está ciente de que todas as despesas para a execução do objeto, 
bem como todos os tributos incidentes e demais encargos ou outros custos diretos e indiretos, serão 
de responsabilidade da licitante. As despesas não inclusas nas propostas de preços serão de 
responsabilidade da licitante-vencedora, sendo certo que serão desconsideradas quaisquer 
reclamações ou solicitações, seja a que título for, de alteração dos preços constantes da proposta 
apresentada. 

g) Planilha orçamentária que indique a composição de custos, contendo valores unitários e 
totais, conforme modelo dos Anexos II e III do Projeto Básico, em moeda nacional, em algarismo e por 
extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência; 

h) A proposta deverá conter, além da Planilha Orçamentária: a Composição do BDI, nos 
termos do Decreto nº 7.983/2013, de acordo com o modelo constante do Anexo IV do Projeto Básico e com 
as disposições insertas neste Edital (subitens 10.12 e ss.). 

 

10.3. Os preços deverão ser líquidos, cotados em real, devendo estar neles incluídos impostos, taxas e 
demais encargos, bem como deduzidos descontos que venham a ser concedidos. 

10.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão 
nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 
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10.5. Desclassificar-se-á a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo 
pregoeiro no prazo que lhe for concedido. 

10.6. Será desconsiderada a parte da proposta que contenha oferta de vantagem não prevista neste 
Edital. 

10.7. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será verificado o atendimento das condições habilitatórias 
da licitante que a tiver formulado. 

10.7.1. Não sendo aceitável ou não havendo atendimento das exigências habilitatórias ou se a 
licitante deixar de reenviar proposta nos termos do subitem 10.1., o pregoeiro examinará a proposta 
subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda a este Edital. 

10.8. Não se admitirá proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem aos bens de 
propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

10.8.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade 
por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de 
mercado. 

10.9. No caso de o pregoeiro considerar qualquer proposta com valor manifestamente inexequível, como 
forma de decisão quanto à desclassificação, promoverá diligência quanto à verificação de compatibilidade 
dos preços propostos com os de mercado, na forma do § 3º, do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93. 

10.10. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do TRE-DF ou 
de pessoas físicas ou jurídicas estranhas ao Órgão, para orientar sua decisão. 

10.11. Tratando-se de adjudicação por menor preço global, não será aceito valor global, bem como os 
preços unitários e totais de cada item que os compõem, em patamares superiores aos respectivos preços 
estimados para esta licitação, salvo em caso de diligência realizada pelo pregoeiro que retifique o valor médio 
estimado, cujos atos deverão estar devidamente registrados nos autos da licitação. 

10.12.   O BDI – Benefícios e Despesas Indiretas – deverá ser apresentado em planilha específica, com 
detalhamento completo, constando, exclusivamente, os itens que compõem o modelo de “MODELO DE 
COMPOSIÇÃO DE BDI” (Anexo IV do Projeto Básico), que contém percentuais indicativos, devendo os 
licitantes interessados apresentar em suas composições os índices praticados. 

10.13.      Atendendo disposições do TCU, em seu Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário, na composição da 
planilha de BDI para Contratos de obras e serviços executados com recursos públicos, não deverão constar 
os seguintes impostos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL). A critério do licitante, estes itens poderão ser embutidos no item “Lucro Bruto” de sua planilha 
de BDI. 

10.14.     As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, 
PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a 
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a 
composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de 
recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar. 

10.15.     Havendo necessidade de acrescer à contratação serviços novos, sempre que a taxa de BDI 
adotada pela contratada for injustificadamente elevada, incidirá sobre o valor destes a taxa de BDI 
especificada no orçamento-base da licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato e a manutenção do preço ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto n. 7.983/2013.” 

11. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA 

11.1. Haverá a apresentação de amostras, na fase contratual,  conforme subitens 8.1. e 8.2. do Projeto 
Básico – Anexo I ao Edital. 

12. HABILITAÇÃO 

12.1. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar a comprovação da qualificação exigida no 
item 14 do Projeto Básico (Anexo I deste Edital), além dos documentos, com prazo de validade não 
expirado, descritos a seguir: 

 a) Cópia do CNPJ, nome, RG e CPF do representante legal. 

    b) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 
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ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no 
caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e decreto de autorização, em se 
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, além do ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

d) Prova de regularidade fiscal perante a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional, abrangendo as contribuições sociais prevista nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do 
artigo 11 da Lei nº 8.212/1991 - mediante a apresentação de certidão negativa de débitos relativos aos 
tributos federais e à dívida ativa da União, observada a ressalva do item 12.12. 

e)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. 

f) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, no caso de pessoa jurídica, expedida pelo 
distribuidor da sede da empresa licitante emitida há, no máximo, 60 (sessenta) dias da data de abertura do 
certame. 

g) Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral for igual ou 
inferior a 1 (um).  

h) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
quatorze anos. 

i)  Atestado de Capacidade Técnico-Operacional emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado que comprove(m) ter a empresa licitante desempenhado atividades pertinentes e compatíveis com os 
seguintes serviços: 

i1) Experiência anterior em serviços civis nas quais conste, no mínimo, a execução dos seguintes 
serviços: Instalação de placas de revestimento pétreo (mármore e/ou granito), assentamento de revestimento 
cerâmico ou similar, ou serviço de natureza equivalente.  

i2) Os atestados(s) apresentados(s) pela licitante deverá(ao) mencionar especificamente local 
com o endereço completo e data (mês e ano) em que foram realizados os serviços. 

      i3) Mediante solicitação do Tribunal, a licitante deverá informar os dados de contato do (s) 
emitente(s) do(s) atestado(s) como telefone, endereço, email. 

      i4) Não será aceito atestado de serviços ainda não concluídos, executados parcialmente ou em 
andamento, bem como, não serão aceitos atestados de trabalhos executados em consórcio.  

       i5) Caso a empresa vencedora do certame não seja situada em Brasilia/DF, deverá, quando da 
assinatura do contrato, apresentar o visto do Registro no CREA-DF ou CAU-DF (Acórdão TCU nº 1908/2008- 
Plenário); 

       i6) A licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 
suporte à contratação, endereço e telefone de contato atuais da Contratante e local em que foram prestados 
os serviços. 

j) Declaração de ciência das condições de execução dos serviços, Anexo I do Projeto Básico, como 
condição para a habilitação na licitação. 

12.1.1.       A comprovação referida nas alíneas “c”, “d” e “e” será verificada mediante consulta “on-
line” ao sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

12.2.       Em se tratando de cooperativas, estas deverão apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, os 
seguintes documentos, com prazo de validade não expirado: 

12.2.1.        A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que 
estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto no inciso XI do art. 4°, inciso I 
do art. 21 e §§ 2º a 6º do art. 42 da Lei nº 5.764, de 1971. 

12.2.2. A Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual (DRSCI) de 
cada um dos cooperados relacionados. 
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12.2.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 
prestação do serviço. 

12.2.4. O registro previsto no art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

12.2.5. A comprovação de integralização das respectivas quotas-partes por parte dos 
cooperados que executarão o contrato. 

12.2.6. Comprovação do envio do Balanço Geral e o Relatório do exercício social ao órgão de 
controle, conforme dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764, de 1971. 

12.2.7. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 
cooperativa: 

12.2.7.1.  Ata de fundação. 

12.2.7.2.  Estatuto social com a ata da assembléia que o aprovou. 

12.2.7.3.  Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da 
assembléia que os aprovou. 

12.2.7.4.  Editais de convocação das três últimas assembléias gerais 
extraordinárias. 

12.2.7.5.  Três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato 
em assembléias gerais ou nas reuniões seccionais. 

12.2.7.6.  Ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a 
contratar o objeto da licitação. 

12.2.8. As cooperativas estão dispensadas da apresentação da certidão negativa de falência ou 
recuperação judicial por não estarem sujeitas à falência, por força da lei. 

12.3. A licitante deverá apresentar habilitação parcial válida no SICAF ou apresentar os documentos que 
supram tal habilitação. 

12.4. As exigências habilitatórias que não puderem ser comprovadas pelo SICAF deverão ser 
demonstradas mediante encaminhamento da devida documentação para o correio eletrônico cpl@tre-
df.gov.br, no prazo definido neste Edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico. 

 12.4.1.       O encaminhamento da referida documentação deve ser feito na forma do item 13 – 
ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO. 

 12.4.2.        Além das pesquisas no SICAF, em atenção ao artigo 97, parágrafo único, da Lei n.º 
8.666/93, e à determinação do TCU, constante do Acórdão n.º 1.793/11-Plenário, o pregoeiro deverá realizar 
as seguintes pesquisas para comprovar a habilitação da licitante: 

  12.4.2.1. No CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, 
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis), quanto à existência de 
registros impeditivos da contratação; 

  12.4.2.2. No CNCIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça – CNJ 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), quanto à existência de registros impeditivos de 
contratação por improbidade administrativa; 

12.4.2.3.  Relação de licitantes inidôneos do Tribunal de Contas da União – TCU, no sítio 
http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneas/. 

 12.5.   A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável 
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

12.6.     Constatada a existência de sanção que a impeça de licitar ou contratar, o pregoeiro reputará a 
licitante inabilitada, por falta de condição de participação. 

12.7. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões constitui meio legal de prova. 

12.8.  Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 
tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados 
(excetuando-se aos documentos dispensados pelo Decreto n.º 8.660/2016). 
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12.9. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 
apresentados devidamente consularizados (excetuando-se aos documentos dispensados pelo Decreto n.º 
8.660/2016). 

12.10. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da 
licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço. 

12.11. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for 
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

12.11.1.      Os impedimentos nos cadastros previstos no subitem 12.4.2., e respectivos subitens, 
apurados em nome da matriz, obstruem a participação de quaisquer de suas filiais, e vice-versa. 

12.12. Em relação às licitantes que fazem jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, a 
comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, entretanto 
deverão apresentar, no momento da habilitação, toda a documentação exigida para efeito de comprovação 
de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição. 

12.12.1.       Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada 
vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

12.12.2.       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 em lei sendo 
facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

12.13. Se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta 
subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de uma proposta que 
atenda ao Edital. 

12.14. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes, não caberá desclassificá-las por motivo 
relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

12.15. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora. 

12.16. Se todas as licitantes forem inabilitadas, o pregoeiro poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para 
que elas apresentarem nova documentação escoimada das causas que as inabilitaram. 

13. ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

13.1. A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos exigidos para habilitação 
que não estejam contemplados no SICAF ou que não puderem ser obtidos por esse meio, inclusive quando 
houver necessidade de envio de anexos, deverão ser remetidos para o endereço eletrônico cpl@tre-df.gov.br, 
no prazo de 02 (duas) horas, contados da solicitação do pregoeiro. 

14. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

14.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física 
ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste pregão. 

14.2. Não terá efeito de recurso a alegação oferecida após o termo marcado para a apresentação da 
impugnação. 

14.3. O pregoeiro, auxiliado pelo setor do TRE-DF responsável pela elaboração deste Edital, decidirá 
sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.  

14.4. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame. 

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório devem ser enviados ao 
pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente 
para o correio eletrônico cpl@tre-df.gov.br. 

14.6. Qualquer modificação neste Edital exige divulgação pelos mesmos instrumentos de publicação em 
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

14.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço 
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio do link Acesso Livre > Pregões > Agendados, para 
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conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do 
certame acessá-lo para obtenção das informações prestadas. 

 15. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

15.1. Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer 
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de 
recorrer. 

15.2. A licitante-recorrente deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo 
de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via 
sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

15.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão 
pública deste pregão, implica decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à 
licitante vencedora. 

15.4. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

16. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16.1. O objeto deste pregão será adjudicado à(s) licitante(s) vencedora(s) após decidido(s) o(s) recurso(s), 
quando houver, sujeito à homologação por autoridade superior do TRE-DF. 

  17. ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO 

17.1.     Cabem ao pregoeiro as atribuições dispostas no art. 11 do Decreto nº 5.450/2005. 

17.2. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste pregão, promover 
diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação. 
Poderá, inclusive, realizar diligências para verificação das instalações físicas e equipamentos da licitante 
provisoriamente classificada em primeiro lugar, a fim de comprovar as condições por ela declaradas (Acórdão 
TCU nº 10.049/2017). 

17.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
classificação e habilitação. 

17.4. Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do 
processo licitatório. 

18.  CONTRATO E NOTA DE EMPENHO 

18.1. Após homologado o resultado da licitação, a Administração do TRE-DF convocará a licitante 
vencedora, por meio do e-mail cadastrado na forma do Item 25 deste Edital, durante a validade da sua 
proposta, para assinar o respectivo termo contratual e receber a nota de empenho dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital 
e no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 

 18.1.1. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração. 

18.2. A assinatura do contrato está condicionada à verificação da regularidade da habilitação parcial da 
licitante vencedora junto ao SICAF. 

18.3. Em cumprimento ao disposto no artigo 6º da Lei nº 10.522/02, a Contratante realizará consulta ao 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, cujo resultado será 
anexado aos autos do processo correspondente. (Acórdão TCU n. 1.427/10-Plenário e Acórdão TCU nº 
6.246/10-2ª Câmara). 

18.4.  Quando a convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, não mantiver sua condição de 
habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato e receber a nota de empenho no 
prazo estabelecido no item 18.1, decairá a licitante vencedora do direito à contratação, sendo, neste caso, 
facultado ao pregoeiro, no prazo e nas condições já estabelecidas neste edital, convocar outra licitante para 
assinar o contrato, obedecida a ordem de classificação estabelecida no § 2º do artigo 64 da Lei nº 8.666/93, 
para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato e receber a nota 
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de empenho, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital e nas demais cominações legais, em 
especial ao disposto no artigo 7º da Lei nº 10.520/02. 

18.6. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes 
liberadas dos compromissos assumidos. 

19.  EXECUÇÃO CONTRATUAL 

19.1. A execução da contratação decorrente desta licitação dar-se-á nos termos estabelecidos no Anexo I 
(Projeto Básico) e no Anexo II (Minuta de Contrato) a este Edital. 

20. CUSTO ESTIMADO E  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

20.1.    O valor total estimado para a contratação é de R$ 75.251,31 (setenta e cinco mil, duzentos e 
cinquenta e um reais e trinta e um centavos), nos termos da pesquisa realizada pela área responsável, 
conforme discriminado no anexo V ao Projeto Básico: 

 20.3. A despesa decorrente deste certame correrá às expensas do orçamento de 2018, Ação Julgamento 
de Causas e Gestão Administrativa no Distrito Federal, no elemento de despesa 33.90.39 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

21.  PAGAMENTO 

21.1. O modo de pagamento decorrente da execução contratual, a cargo do TRE-DF, será realizado nos 
termos estabelecidos no item PAGAMENTO do Anexo II a este Edital (Minuta de Contrato). 

22.  PENALIDADES 

22.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, estados, Distrito Federal 
e municípios, bem como será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 
a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 
da multa prevista em edital e no contrato e nas demais cominações legais. 

22.2. A configuração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, que se 
refira à fase pré-contratual, ou seja, antes da assinatura do contrato ou de seu substitutivo, salvo o expresso 
reconhecimento pelo TRE-DF da ocorrência de causa exculpante, enseja ao Tribunal o direito: 

             22.2.1   À aplicação da penalidade de multa no percentual de até 10% (dez por cento) sobre o valor 
total                       estimado da licitação, independentemente da aplicação das penalidades previstas no 
subitem 22.1. e da adoção das medidas estabelecidas nos subitens 22.2.2. e 22.2.3. 

             22.2.2    À convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o 
contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a 
licitante para obtenção de menor preço. 

             22.2.3    À revogação da licitação. 

22.3. Em cumprimento aos Acórdãos do Plenário do TCU nº 1.793/2011 e nº 754/2015, deverão ser 
autuados processos administrativos ou adotadas providências com vistas à responsabilização das empresas 
que praticarem, injustificadamente, na licitação, na contratação ou na execução contratual, ato ilegal tipificado 
no art. 7º da Lei 10.520/2002, facultando-se ao interessado a apresentação de defesa prévia no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 

22.4. Toda e qualquer penalidade aplicada à licitante será registrada no SICAF – Sistema Integrado de 
Cadastro de Fornecedores, e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-
Geral da União – CEIS, se for o caso. 

22.5. Sanções por atos praticados durante a execução contratual estão previstas na minuta de contrato 
(Anexo II ao Edital). 

23. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

23.1. Para a execução dos serviços, objeto deste Edital, a contratada deverá observar os critérios e 
práticas de sustentabilidade contidos no Decreto n.º 7.746/12, na IN SLTI/MPOG n.º 1/10 e na Resolução nº 
201/2015 do CNJ, no que couber, sem prejuízo de observância obrigatória de normas e regulamentos que 
disponham sobre as boas práticas no uso racional de energia, água etc. 
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23.2.     A contratada deverá recolher os materiais desgastadas/defeituosas para posterior descarte, em 
conformidade com a legislação ambiental e sanitária vigentes, em especial da Resolução CONAMA 005 e Lei 
nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

24. CASOS OMISSOS 

24.1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo pregoeiro, que se baseará nas disposições 
contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/1993 – que institui normas gerais para licitações e contratos 
no âmbito da Administração Pública – e nas demais normas que disponham sobre este tipo de contratação 
e/ou sobre o objeto aqui contratado, bem como pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, 
supletivamente, os princípios de Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do 
artigo 54 c/c o inciso XII do art. 55 da Lei 8.666/1993. 

25.   CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI 

25.1. Os interessados, nos termos da Portaria Conjunta TRE-DF nº 5/2017, deverão se credenciar no 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para realizar as ações inerentes a contratação e sua execução, 
como: assinar documentos eletronicamente, tomar ciência de atos, receber notificações, visualizar processos, 
realizar requerimentos, interpor recursos (exceto quanto aos recursos referentes à licitação), dentre outros. 

25.2. O credenciamento de usuários externos para acesso ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) é 
ato pessoal e intransferível e será efetivado mediante o seguinte procedimento: 

I – cadastro no SEI, mediante o preenchimento do formulário disponível no portal do TRE-DF 
(www.tre-df.jus.br), na internet; 

II – entrega, pelo e-mail sepro@tre-df.jus.br ou pessoalmente, à Seção de Protocolo – SEPRO, 
telefone 3048-4076, das cópias da seguinte documentação: 

a) Pessoa Física (representante da empresa): 

1. Documento de identidade; 

2. Cadastro de Pessoa Física – CPF; e 

3. Comprovante de residência. 

25.2.1.    Se encaminhadas por e-mail, as cópias devem ser digitalizadas individualmente, possuir o 
formato PDF, pesquisável, com tamanho máximo de 10MB. 

                  25.2.1.1.     Para a finalização do credenciamento do usuário externo, o TRE-DF poderá, a 
qualquer tempo, solicitar a apresentação de documento original ou complementar. 

               25.2.2.  Se entregues pessoalmente, as cópias poderão ser autenticadas por servidor do TRE-
DF desde que apresentada a documentação original. 

               25.2.3.   As cópias dos documentos de autoridades e agentes públicos não necessitam de 
autenticação. 

25.3.  São de exclusiva responsabilidade do usuário externo: 

  I – o sigilo da senha relativa à assinatura eletrônica; 

  II – a equivalência entre os dados informados para o envio do documento e os constantes do 
documento protocolado; 

III – a consulta periódica ao endereço de e-mail cadastrado e ao SEI-TRE-DF, a fim de verificar o 
recebimento de comunicações eletrônicas a atos processuais; e 

IV – a atualização de seus dados cadastrais no SEI-TRE-DF. 

    25.3.1.    O usuário não poderá alegar o uso indevido de sua senha relativa à assinatura eletrônica.  

26. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

26.1. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descrito no Compras 
Governamentais e as constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.  

26.2. O pregoeiro, por despacho fundamentado, poderá desclassificar a licitante, sem que a esta caiba 
direito de reclamar indenização ou ressarcimento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso tome 
conhecimento de qualquer fato que desabone a idoneidade, capacidade financeira ou técnica. 
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26.3. A critério do Tribunal, por meio da autoridade competente e mediante despacho fundamentado, a 
presente licitação poderá ser transferida, revogada no todo ou em parte, por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
ter as quantidades do seu objeto diminuídas ou aumentadas e ser anulada, por possível ilegalidade, não 
sendo cabível, no último caso, às licitantes a reclamação de quaisquer indenizações, nos termos do artigo 29 
do Decreto nº 5.450/2005, ressalvado o disposto no § 2º do mesmo dispositivo. 

26.4. Da sessão pública de realização do pregão, será lavrada ata, que será assinada pelo pregoeiro, e 
mencionará todas as licitantes participantes, os lances oferecidos, bem como as demais ocorrências que 
interessarem ao julgamento da licitação, em obediência ao disposto no artigo 30, XI, do Decreto nº 
5.450/2005. 

26.5. Independente de declaração expressa, a simples participação de empresas nesta licitação, implica a 
aceitação plena das condições estipuladas neste Edital e submissão total às prescrições legais vigentes. 

26.6. É facultado ao pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover 
diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução de assunto a ela relacionado. 

26.7. As decisões do pregoeiro somente serão consideradas definitivas após homologação pela 
autoridade competente do Tribunal. 

26.8. Mais informações sobre esta licitação poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitações, no 2º 
andar, sala 208, do edifício-sede do TRE-DF, situado na Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 2, Lote 6, 
no horário compreendido entre 13h30 e 18h30 e por meio dos telefones (61) 3048-4067, 3048-4232 e 3048-
4024. 

26.9. Para dirimir as questões oriundas deste Edital, será competente a Justiça Federal, Seção Judiciária 
do Distrito Federal, com expressa renúncia a qualquer outra, por mais privilegiada que seja. 

                                                            Brasília-DF,       de                                            de 2018. 

 

HERÁCLITO CARLOS VIEIRA FREITAS 
Coordenador Substituto de Material e Contratações 
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ANEXO I AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2018 
- PROJETO BÁSICO - 

 
PROCESSO SEI Nº: 0005051-45.2017.6.07.8100. 
 

1. OBJETO 
 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de engenharia para o 
fornecimento e instalação de pingadeiras em mármore na cor branca (igual ao existente) e pedras de 
proteção nas escadas em granito na cor cinza andorinha (igual ao existente) com fornecimento de todo o 
material, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos, e quaisquer outros serviços e acessórios necessários à 
execução dos serviços neste TRE/DF. 

O valor total estimado é de 75.251,31 (setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais 
e trinta e um centavos). 

 
1.1 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO OBJETO  

 
A presente contratação contempla a prestação de serviços necessários à correção de 

deficiências construtivas que atualmente estão causando infiltrações e manchas em elementos contíguos. 
No caso das varandas do Ed. Anexo, a prestação dos serviços contemplará o fornecimento e 

instalação de placas pingadeiras, a serem fixadas com adesivo específico sobre as placas existentes – 
incluindo rejuntamento específico -, com o intuito de promover a adequada destinação da água da chuva 
incidente sobre os peitoris das varandas do Ed. Anexo, conforme demonstram as fotos abaixo: 

 

         
Fig. 1: Inexistência de pingadeira 1     Fig. 2: Inexistência de pingadeira 2 

 

    
Fig. 3: Detalhe construtivo de pingadeira     Fig. 4: Exemplo de pingadeira em 

granito para peitoris 
 

Já para o caso das escadas do Ed. Sede, a prestação dos serviços contemplará o 
fornecimento e instalação de filetes laterais, a serem fixados com adesivo específico sobre as placas de piso 
existente – incluindo rejuntamento específico -, com o intuito de promover a adequada retenção das águas da 
lavagem de pisos, tanto na escada quanto nas passarelas de acesso aos pavimentos do Ed. Sede, evitando 
seu escorrimento lateral. 
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Fig. 5: borda na passarela de acesso ao pavimento.    Fig. 6: borda nos degraus-patamares da 

escada 
 

Estima-se os seguintes quantitativos pelo fornecimento e instalação dos itens solicitados: 
 

DESCRIÇÃO QTD 
1 - PLACA EM GRANITO NA COR CINZA ANDORINHA 16 X 5 
CM 

168 und 

2 - PLACA EM GRANITO NA COR CINZA ANDORINHA 34 X 5 
CM 

168 und 

3 - PLACA EM GRANITO NA COR CINZA ANDORINHA 170 X 5 
CM 

8 und 

4 - PLACA EM GRANITO NA COR CINZA ANDORINHA 370 X 5 
CM 

4 und 

5 - PLACA EM GRANITO NA COR CINZA ANDORINHA 450 X 5 
CM 

4 und 

6 - PLACA EM GRANITO NA COR CINZA ANDORINHA 260 X 5 
CM 

2 und 

7 - PLACA EM GRANITO NA COR CINZA ANDORINHA 250 X 5 
CM 

2 und 

8 - PLACA DE MARMORE PARA (PINGADEIRAS) NA COR 
BRANCO INSTALADA MEDINDO 100 X 53 CM 

153 und 

 
Observação: As medidas das pedras são estimadas, assim, a fim de execução dos serviços, a 

empresa vencedora do certame deverá realizar in-loco a medição tanto das pingadeiras, como das pedras 
de granitos antes de efetivar o corte das peças. 
 

2.  JUSTIFICATIVA  
 

Faz-se necessária a contratação do serviço de fornecimento e instalação de placas 
pingadeiras, a fim de se corrigir o vício construtivo existente e evitar a deterioração do sistema de forros, a 
aceleração da corrosão em elementos de sustentação do tipo “insertes metálicos” do sistema de 
revestimento com placas de mármore no Ed. Anexo, além de outros inconvenientes. O acionamento da 
garantia da obra para a correção do vício construtivo encontra-se em discussão em PA´s específicos, e, até 
que o imbróglio seja solucionado,  será necessária a instalação de pingadeiras para evitar a ocorrência dos 
problemas descritos. 

Já a contratação do fornecimento e instalação das placas de proteção das escadas no Ed. 
Sede justifica-se em razão da necessidade de evitar que água suja da lavagem dos pisos dos andares 
escorra pelas paredes das escadas deixando manchas e danificando a pintura. 

Nesse caso, é plausível afirmar que a contratação pretendida promoverá melhorias e o 
aumento da vida útil do edifício, bem como a economia de recursos financeiros empregados na 
conservação e manutenção da edificação.  
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3. GLOSSÁRIO  

 
Não se aplica 

 
4. DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
4.1 FORMA DE EXECUÇÃO: 

   
Os serviços objetos do presente termo deverão ser executados indiretamente, uma vez que 

este Tribunal não dispõe de meios para fazê-lo diretamente. (art. 6º, VII, da Lei 8.666/93), até porque os 
serviços a serem contratados são por preço unitário. 
 

4.2 REGIME DE EXECUÇÃO: 
   

O Regime de Execução será por Empreitada por Preço Unitário, ou seja, a aferição dos 
serviços será realizada na exata dimensão em que forem executados no local da intervenção, uma vez que 
os quantitativos necessários à solução de cada uma das situações específicas (instalação de pingadeiras e 
instalação de proteção das escadas) serão conferidos in-loco, pela Fiscalização e Contratada, anteriormente 
à emissão da ordem de serviço para o início da intervenção, a qual deverá citar expressamente e 
previamente os quantitativos. 
  

4.3 DA MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO e ADJUDICAÇÃO 
 

4.3.1 – MODALIDADE: 
 

Sugerimos a modalidade “Pregão”, por entendermos que os serviços são comuns, tendo em 
vista que se trata de serviços de técnica bem conhecida, onde não existem maiores empecilhos para 
selecionar a proposta mais vantajosa dentro de um rol, que julgamos ser extenso, de possíveis interessados 
no mercado, ou seja, um serviço de execução comum e simples. 

 
4.3.2 – TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

  
 O Tipo de Licitação será o menor preço (art. 45, § 1º, I, da Lei nº 8.666/93) e o Critério de 
Julgamento deverá ser o menor preço global (art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/93). 
 A proposta da contratada deverá ser elaborada conforme modelo constante do Anexo II, bem 
como deverão ser apresentadas: as composições de custo unitário de cada serviço, conforme modelo do 
Anexo III, e a composição da taxa de BDI ou LDI (Bonificações e Despesas Indiretas / Lucro e Despesas 
Indiretas), conforme Anexo IV. 
                   

4.3.3 – ADJUDICAÇÃO – MOTIVAÇÃO 
 

A adjudicação do objeto deverá ser global, uma vez que há correlação técnica executiva entre 
o fornecimento e os serviços instalação das pedras, sendo que a sua execução por mais de uma empresa 
poderá acarretar problemas com a execução dos serviços e comprometer a qualidade e efetividade dos 
resultados para o órgão, não sendo possível seu parcelamento. 

 
4.4 DA NÃO EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP 
 
A licitação não deve ser exclusiva para ME´s e EPP´s, conforme previsto no art. 48, inciso I, da 

Lei Complementar nº 123/2006 em função de que, neste caso, o tratamento diferenciado e simplificado para 
as microempresas e empresas de pequeno porte não representa a alternativa mais vantajosa para a 
administração pública, pois restringiria a participação de construtoras e empresas prestadoras de serviços de 
engenharia com maior porte e capacidade de atuação. 

Neste sentido, vale ressaltar que o prazo de execução é exíguo: 30 (trinta) dias corridos, e 
talvez empresas de maior porte possam lidar com esse aspecto de melhor maneira que empresas em 
pequeno porte e micro empresas. O Projeto Básico também exige que a empresa tenha a frente dos serviços 
profissional responsável técnico, seja registrada no CREA/DF, e, naturalmente, detenha experiência 
anterior, tanto operacional quanto profissional, na execução serviços semelhantes a ser demonstrada através 
de ART e Atestados de Capacidade Técnica, o que pode diminuir o rol de ME´s e EPP´s aptas a participar do 
certame, reduzindo a competitividade com impactos no preço a ser contratado, entre outros. 
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5. VISTORIA 

  
A vistoria poderá ser agendada na Seção de Engenharia / Núcleo de Manutenção Predial, por 

meio dos telefones (61) 3048-4338 e 3048-4353, em dias úteis, no horário das 12h às 18h. 
a. As empresas interessadas poderão realizar vistorias nos edifícios em até 02 (dois) dias úteis 

antes da data fixada para a sessão de licitação, de forma a obterem pleno conhecimento das condições e 
eventuais dificuldades para a sua execução, bem como de todas as informações necessárias para a 
formulação da sua proposta de preços, não sendo admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores de 
desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas na execução.  

b. A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação, 
ficando, contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das propostas não serão admitidas 
alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento 
dos serviços e de dificuldades técnicas na execução.  
c.  Assim, será obrigatória a apresentação da Declaração de Ciência das condições de execução dos 
serviços, Anexo I deste Projeto Básico, como condição para a habilitação na licitação. 
 

6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

6.1 LOCAIS:  
 

Os serviços deverão ser executados nos Edifícios Sede e Anexo do TRE-DF, Praça Municipal 
de Brasília, Quadra 2 lote 6 – Brasília. 

 
6.2 HORÁRIOS:  

 
A execução dos serviços deverá ocorrer de segunda-feira a sábado, das 8:00h às 19:00h, 

podendo ser executado aos domingos e feriados a critério da Contratada, desde que previamente autorizado 
pelo Contratante, em horário compreendido entre as 7h e 23h.  

A execução dos serviços em horário extraordinário não gerará quaisquer ônus extras ao 
Contratante, assim, a licitante deverá prever em sua proposta todos os custos acessórios relacionados à 
necessidade de profissionais adicionais, horários extraordinários, alimentação, transportes e outros 
necessários ao cumprimento da legislação trabalhista e das normas regulamentadoras do trabalho.  

 
6.3  DOS MATERIAIS:   

 
Todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços de instalação de pingadeiras e 

de pedras para proteção das escadas deverão ser fornecidos pela empresa vencedora do certame, os quais 
deverão ser de primeira qualidade. 

A seguir descrevem-se os materiais especificados para cada serviço, sendo facultado à 
Contratada a utilização de material similar, desde que demonstrada a equivalência técnica no que tange ao 
desempenho, durabilidade, estética e adequação à utilização mediante comparação entre fichas técnicas do 
produto especificado e do similar. 

 
i. Materiais Pétreos: mármores e granitos: 
Deverão ser novos e nunca utilizados.  
Todas as faces aparentes deverão ser polidas e os cantos chanfrados de modo a evitar 

acidentes.  
Placas pingadeiras deverão possuir ranhuras em suas faces inferiores para o favorecimento da 

formação de gotas, quaisquer soluções similares deverão ser previamente aprovadas pela Fiscalização.  

  
Antes da produção das peças a Contratada deverá apresentar amostras para aprovação, de 

modo que se garanta a maior similaridade possível com o material existente.  
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Antes da produção, a Contratada deverá promover conferência de medidas e outros requisitos 
de instalação. As placas pingadeiras deverão ter dimensões que garantam o adequado afastamento das 
águas da fachada (projeção mínima de 3 cm) encaixe de juntas com as placas verticais já existentes, bem 
como a adequada absorção de dilatações térmicas e higroscópicas, respeitando juntas de dilatação 
estruturais existentes e similares. 

 Deficiências de medidas, desencaixe de juntas e requisitos similares relacionados a instalação 
não gerarão quaisquer direitos a ressarcimentos devendo a conferência de medidas, produção, transporte e 
instalação ocorrerem exclusivamente por conta e risco da Contratada. 

 
ii. Materiais Pétreos: adesivo específico para assentamento das placas pingadeiras 

(mármore) sobre as placas existentes (mármore) com adesivo específico para mármore e granito: 
Argamassa colante cimentícia tipo ACIII FLEXÍVEL (NBR 14081) específica para sobreposição 

de peças na cor branca, ref: CIMENTCOLA QUARTZOLIT FLEXÍVEL, ou similar de comprovada equivalência 
técnica a ser aferida por meio da comparação entre fichas técnicas. 

A utilização do produto deverá prever procedimentos de preparo de superfícies (seco, limpo, 
livre de poeiras, resíduos ou películas que impeçam o contato da argamassa colante. No caso, por se tratar 
de assentamento sobre revestimento antigo, certificar-se que o substrato estará seco, firme e regular, sem 
defeitos de planeza. Utilizar limpador para pedras quartzolit para lavagem ou similar, detergente ou solventes 
minerais para remoção de óleos e graxas, cabendo, ainda a avaliação da necessidade de escarificação e 
lixamento da superfície de assentamento.. 

A utilização do produto deverá respeitar a temperaturas de aplicação: ambiente entre 10ºC e 
30ºC / substrato de assentamento das placas existentes entre 10ºC e 23ºC, utilização de EPIs, ferramentas 
de trabalho adequadas,  

  
iii. Materiais Pétreos: rejunte poliuretano para mármore e granito: 
Adesivo de alto desempenho / colagem elástica: Polímero Terminado em Silano 

monocomponente (Tecnologia PU-Hibrido, cura com umidade).  Rendimento estimado 3,00m/cartucho 
(44ml/m + 13,5% de perda ÷ 2 (aplicação com o dobro da espessura do bico)). Consumo considerado: 3 x 
comprimento da peça. Resistência ao cisalhamento  τ ≥ 1,0MPA / tensão de ruptura σ ≥ 1,5MPa / Resistência 
ao rasgo 5N/mm/ Módulo de Elasticidade E ≥ 0,6 MPa a 100% de alongamento. Alongamento de 
ruptura≥400%. Ref: SikaBond AT-Universal ou similar de comprovada equivalência técnica a ser aferida por 
meio da comparação entre fichas técnicas. Os procedimentos previstos na Ficha Técnica do Produto deverão 
ser rigorosamente observados.  

6.4 DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO:   
 

A Contratada deverá obrigatoriamente observar as determinações das normas 
regulamentadoras do trabalho, em especial: 

NR-6 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI 
NR 9 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 
NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais 
NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
NR-35 - Trabalho em Altura   

 
Deverá, assim, disponibilizar e prever condições adequadas de trabalho, de armazenamento 

de materiais, ferramentas específicas, de equipamento de proteção individuais e coletivos, de modo a se 
evitar situações de risco e acidentes. 

 
7. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:   

 
Após a finalização dos serviços, a Contratada deverá comunicar formalmente à Fiscalização a 

sua Conclusão, a partir da qual serão adotados os procedimentos cabíveis pela Contratante para o 
recebimento do objeto, como segue: 
 

7.1  PROVISORIAMENTE: 
 
Será realizado pelo responsável por seu acompanhamento / fiscalização, mediante emissão 

Termo de Recebimento Provisório - TERP em até 10 (dez) dias corridos contados da comunicação formal de 
término dos serviços. 

Caso haja pendências ou inadequações executivas a serem sanadas, a Fiscalização emitirá 
comunicação relacionando as eventuais discrepâncias e estabelecendo prazo para a sua adequação, a qual 
interromperá a contagem do prazo para a emissão do Termo de Recebimento Provisório – TERP, e, por 
conseguinte, do recebimento definitivo, cujo reinício se dará com a verificação da execução satisfatória das 
medidas corretivas, condição sine qua non para a emissão do TERP; 
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Observação: Por ocasião do acompanhamento da execução e do recebimento serão 
verificados aspectos relacionados à solidez, segurança, adequação ao projeto, adequação às normas 
técnicas pertinentes (ABNT ou subsidiárias), qualidade e respeito às boas práticas construtivas, motivo pelo 
qual quaisquer serviços constatados irregulares serão rejeitados total ou parcialmente, a depender do caso 
concreto. 

 
7.2  DEFINITIVAMENTE  

 
Será realizado por servidor ou comissão designada, mediante emissão de Termo de 

Recebimento Definitivo - TERD, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria 
que comprove a adequação do objeto, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.  

O prazo não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos contados da emissão do TERP, 
salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 

Observação ¹: A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
contados do recebimento definitivo e durante todo o período da garantia dos serviços previsto no subitem 
9.1.1. 

Observação ²: O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da 
contratada  pela solidez e segurança dos serviços e materiais empregados, durante o período de garantia 
previsto no subitem 9.1.1. 

 
8. PRAZOS:  

 
8.1  ORDEM DE SERVIÇO E APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS: 

 
8.1.1 - A Contratada deverá apresentar no mínimo 03 (três) amostras das pedras tanto de 

mármore para (pingadeiras), como de granito para (proteção das escadas) a fim de aprovação dos gestores, 
no que tange à cor, pigmentação, tonalidade e demais parâmetros estéticos para a caracterização das 
pedras, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da emissão da ordem de serviço;  

8.1.2 - Caso as amostras sejam rejeitadas, novo prazo de 05 (cinco) dias úteis deverá ser 
aberto, mediante justificativa formal, cabendo, no caso de nova rejeição após a segunda apresentação de 
amostras, a aplicação das sanções previstas na cláusula penalidades que integra o contrato, que levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 
8.2  ORDEM DE EXECUÇÃO / PRAZO DE EXECUÇÃO: 

 
Mediante a aprovação da amostra, será emitida Ordem de Execução, que concederá o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento do seu recebimento, para a conclusão do 
fornecimento e instalação das pingadeiras e das pedras de proteção das escadas. 

 
9. GARANTIAS 

 
9.1 DOS SERVIÇOS 

 
9.1.1 - O prazo da garantia mínima dos serviços e materiais será de 12 (doze) meses a contar 

do recebimento definitivo dos serviços; 
9.1.2. Durante o prazo de garantia mínima previsto no subitem 9.1.1, a contratada ficará 

obrigada a reparar qualquer defeito relacionado à má execução dos serviços e materiais objeto deste Projeto 
Básico, sempre que houver solicitação formal, e sem qualquer ônus para a Contratante. 

 
9.2 GARANTIA CONTRATUAL  

 
A contratada deverá prestar garantia no percentual de 5% do valor total do contrato, nos 

termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, com validade durante a vigência do contrato. 
9.2.1 - A comprovação da prestação da garantia deverá ser apresentada ao TRE-DF no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, a partir da assinatura 
do contrato. 

9.2.2 - A contratada poderá optar por prestar a garantia por meio de caução em dinheiro ou 
títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança, de acordo com a previsão inserta no art. 56, § 1°, alíneas 
I,II e III, da lei n° 8.666/1993. 
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9.2.3 - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá assegurar o pagamento 
de: 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento ou da má execução do objeto contratado e/ou do 
não adimplemento das demais obrigações contratuais; 

b) Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 

c) Multas moratórias e/ou punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 
d) Obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas não honradas pela Contratada. 

 
10. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.  
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
a. Zelar pela perfeita execução contratual, indicando ao TRE-DF, por escrito e antes da data 

prevista para o início da execução contratual, um preposto idôneo com poderes para representar a empresa, 
no que toca às questões administrativas e, principalmente, no tocante à eficiência e agilidade na execução do 
contrato, fornecendo o telefone de contato do referido preposto; 

b. Manter atualizados os endereço e telefone, junto ao TRE-DF, durante toda a vigência do 
contrato; 

c. Fornecer suporte e meio para registro de reclamações sobre a execução do contrato, via 
telefone, fax e/ou correio eletrônico; 

d. Durante o período de garantia, solucionar problemas apresentados nos serviços objeto do 
contrato em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da comunicação do contratante;  

e. Prestar todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados, em, no 
máximo, 2 (dois) dias úteis, contados a partir da comunicação do contratante;  

f. Comunicar, por escrito, ao gestor do contrato, quando verificar condições inadequadas para 
a prestação do serviço.  

g. Providenciar a realização de todos os itens constantes do contrato, com o fornecimento de 
todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução do serviço; 

h. Executar o serviço contratado, utilizando mão de obra, ferramentas, equipamentos de 
proteção individual e coletiva, e outros materiais próprios; 

i. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os impostos, taxas, fretes e outras 
obrigações necessárias à perfeita execução do objeto contratual. 

j. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, 
comprovadamente de primeira qualidade. 

k. manter em compatibilidade com os critérios de habilitação durante a vigência do contrato. 
l. responder civilmente por danos e/ou prejuízos causados ao TRE/DF ou a terceiros, 

decorrentes da execução dos serviços ora contratados ou de atos dolosos ou culposos de seus empregados. 
Assume a CONTRATADA, nesse caso, a obrigação de reparar o dano e/ou prejuízo, inclusive mediante a 
reposição do bem danificado em condições idênticas às anteriores ao dano ou o ressarcimento a preços 
atualizados, no prazo de até 30 (trinta) dias, após as comunicações que deverá ser feita por escrito. Caso 
não o faça dentro do prazo estipulado, o TREDF reserva-se o direito de descontar o valor do ressarcimento 
da fatura a ser paga à contratada ou cobrar judicialmente, se for o caso. 

m. observar e fazer com que seus funcionários e/ou contratados respeitem as normas relativas 
à segurança, higiene e medicina do trabalho (visando à segurança de seus funcionários) quando em serviço 
nas dependências do Contratante. 

n. não utilizar o nome do TRE-DF, ou sua qualidade, em quaisquer atividades de divulgação 
empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, sob pena de rescisão do 
presente contrato, salvo se houver prévia e expressa autorização da Contratante; 

o. não oferecer este contrato em garantia de operações de crédito bancários; 
p. responsabilizar-se pela guarda e segurança de todos os materiais, equipamentos e 

ferramentas utilizados nos serviços até o seu término; 
q. promover o registro do andamento dos serviços em Livro Diário / de Ordem; 
r. emitir Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou Registro de Responsabilidade 

Técnica – RRT, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos contados da emissão da Ordem de Serviço; 
s. prover toda mão-de-obra necessária para garantir a execução dos serviços nos regimes 

contratados, responsabilizando-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 
demais previstas na legislação específica vigente, não transferindo ao TRE-DF seus pagamentos; 

t. responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas os seus 
empregados quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e 
pelas demais exigências legais para o exercício das atividades. 
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12. DAS OBRIGAÇÕES DO TRE-DF 
 

12.1 RELACIONADAS À EXECUÇÃO / CONTRATO  
 

12.1.1. Proporcionar as condições, a seu cargo, para que a contratada possa cumprir as 
obrigações pactuadas; 

12.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
contratada a respeito do objeto do contrato; 

12.1.3. Comunicar à contratada qualquer irregularidade ou defeitos constatados na 
execução do objeto deste contrato; 

12.1.4. Fiscalizar os serviços executados por meio de equipe técnica denominada 
Fiscalização, aprovando ou impugnando os serviços executados; 

12.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as 
respectivas especificações;  

12.1.6. Solicitar a substituição dos empregados que não estiverem desempenhando suas 
atividades a contento, de acordo com o estabelecido neste Contrato, exercendo a mais ampla e completa 
fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados; 

12.1.7. A Contratante pode ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição 
de empregado da Contratada que estiver sem uniforme, crachá, e EPI´s, que embaraçar ou dificultar a sua 
fiscalização ou cuja permanência na área, julgar inconveniente 

 
12.2 RELACIONADAS À MEDIÇÃO E AO PAGAMENTO 

 
12.2.1. Realizar o(s) pagamento(s) decorrente(s) da execução do objeto do contrato de 

acordo com o cronograma físico-financeiro pactuado, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis a contar do 
atesto da nota fiscal (liquidação). 

12.2.2. Por ocasião do acompanhamento e medição serão verificados aspectos 
relacionados à solidez, segurança, adequação ao projeto, adequação às normas técnicas pertinentes (ABNT 
ou subsidiárias), qualidade e respeito às boas práticas construtivas, motivo pelo qual quaisquer serviços 
constatados irregulares serão rejeitados total ou parcialmente, a depender do caso concreto. 

13. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

13.1. Eventuais serviços de alvenaria, pintura e acabamentos necessários para instalação das 
pingadeiras e das proteções das escadas para a recomposição das condições atuais ficarão a cargo da 
contratada, e não gerarão quaisquer ônus extras ao contratante. 

13.2. A contratada deverá recolher os materiais desgastadas/defeituosas para posterior 
descarte, em conformidade com a legislação ambiental e sanitária vigentes, em especial da Resolução 
CONAMA 005 e Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

13.3. A prestação dos serviços ofertados pela vencedora do certame compreenderá todo o 
serviço de fornecimento e instalação do material e será pago o valor da mão de obra e instalação cotada na 
proposta da empresa e autorizado pelos gestores do contrato. 

 
14. HABILITAÇÃO  

 
14.1  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL 

 
14.1.1– O(s) responsável(is) técnico(s) pelos serviços deverá(ão) comprovar a qualificação 

técnica profissional, no mínimo, em Engenharia Civil ou Arquitetura, que deverá ser compatível com o 
serviço a ser executado, qual seja:  

 
i. Experiência anterior em serviços civis nas quais conste, no mínimo, a execução dos 

seguintes serviços: Instalação de placas de revestimento pétreo (mármore e/ou granito), 
assentamento de revestimento cerâmico ou similar, ou serviço de natureza equivalente.  

 
A comprovação deverá se dar através de Acervo Técnico e/ou de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido em nome do 
respectivo profissional junto ao Conselho Profissional competente. 

 
14.1.2 - A licitante deverá comprovar a existência de vínculo com o(s) profissional(ais) 

indicado(s) para acompanhamento mediante apresentação de:  
a)  Carteira de Trabalho e Previdência Social ou livro/ficha de registro do empregado; 
b)  Contrato Social, caso o profissional RT faça parte do quadro societário da empresa; 
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c)  Contrato regido pela legislação civil comum, caso seja essa a relação jurídica existente 
entre as partes; ou 

d)  Declaração Registrada em Cartório de contratação futura do profissional detentor do 
atestado apresentado, assinado pelas partes ou acompanhada de Declaração de Anuência do Profissional, 
condicionado neste caso, à comprovação da formação do vínculo se a licitante for vencedora do certame, até 
a data de assinatura do contrato. 

 
14.2 REGISTRO OU INSCRIÇÃO PROFISSIONAL 

 
A Licitante deverá apresentar certidão de registro e quitação de pessoa jurídica expedida pelo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 
 
14.3 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL  
 
14.3.1 - O Atestado de Capacidade Técnico-Operacional deverá ser emitido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado que comprove(m) ter a empresa licitante desempenhado atividades 
pertinentes e compatíveis com os seguintes serviços: 

 
ii. Experiência anterior em serviços civis nas quais conste, no mínimo, a execução dos 

seguintes serviços: Instalação de placas de revestimento pétreo (mármore e/ou granito), 
assentamento de revestimento cerâmico ou similar, ou serviço de natureza equivalente.  

 
14.3.2 - Os atestados(s) apresentados(s) pela licitante deverá(ao) mencionar especificamente 

local com o endereço completo e data (mês e ano) em que foram realizados os serviços. 
14.3.3 - Mediante solicitação do Tribunal, a licitante deverá informar os dados de contato do (s) 

emitente(s) do(s) atestado(s) como telefone, endereço, email. 
14.3.4 - Não será aceito atestado de serviços ainda não concluídos, executados parcialmente 

ou em andamento, bem como, não serão aceitos atestados de trabalhos executados em consórcio.  
14.3.5 - Caso a empresa vencedora do certame não seja situada em Brasilia/DF, deverá, 

quando da assinatura do contrato, apresentar o visto do Registro no CREA-DF ou CAU-DF (Acórdão TCU nº 
1908/2008- Plenário). 

 
15. SUBCONTRATAÇÃO 

 
 Não será permitida a subcontratação dos serviços. 

 
16. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
16.1. A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por uma equipe técnica da 

Contratante denominada Fiscalização, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
execução contratual, de tudo dando ciência à Contratada, como também sustar, recusar, mandar fazer ou 
desfazer quaisquer serviços que não estejam de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais e o 
estabelecido neste Projeto Básico e no Contrato. 

16.1.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior. A ocorrência de fatos dessa espécie 
não implicará em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos. 

16.1.2. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de 
todos os serviços, a Contratante reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 
desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços e materiais 
empregados, diretamente pela equipe técnica; 

16.1.3. À equipe de fiscalização compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução 
do contrato e dos respectivos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências 
que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas 
ou problemas observados, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
17. ANEXOS 
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ANEXO I – MODELO DA DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA; 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA; 

ANEXO III – MODELO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO; 

ANEXO IV – MODELO DE COMPOSIÇÃO DE BDI; 

ANEXO V – PLANILHA DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO; 

ANEXO IV – COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DO ORÇ EST.; 

ANEXO VII – COMPOSIÇÃO DE BDI DO ORÇ ESTIMATIVO. 
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ANEXO I AO PROJETO BÁSICO 

- MODELO DA DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA- 

 
PROCESSO SEI Nº: 0005051-45.2017.6.07.8100. 
 
 

Eu,______________________________________________ na qualidade de 
representante/preposto da empresa___________________________________, CNPJ 
nº_______________________________, declaro ter tomado pleno conhecimento de todas as informações e 
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, tais como área de abrangência, 
complexidade e de todas as peculiaridades técnicas e elementos necessários à elaboração da proposta 
comercial e à execução dos trabalhos integrantes do Pregão Eletrônico nº 25/2018. 
 

 Brasília-DF, _____/_____________/_____. 
 
 
 

___________________________________ 
Licitante: 

Representante: 
Documento: 
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ANEXO II AO PROJETO BÁSICO 
 - MODELO DE PROPOSTA – 

PROCESSO SEI Nº: 0005051-45.2017.6.07.8100 
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ANEXO III AO PROJETO BÁSICO 
- MODELO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - 

PROCESSO SEI Nº: 0005051-45.2017.6.07.8100 

1.1 73847/1 
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 
COMP=6,20M          ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ 
FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC 
PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA 

MES consumo unit  custo 
unitário  

 custo total / 
und de 
serviço  

 
INSUMO 10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MES 1,0000000    R$                   
-    

 
INSUMO PESQUISA 

METHA Transporte de entrega: UND 1,00    R$                   
-    

 
INSUMO PESQUISA 

METHA Transporte de devolução UND 1,00    R$                   
-    

 

    

 CUSTO 
DIRETO     R$                   

-    
 

        
2.1   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM GRANITO NA 

COR CINZA ANDORINHA 16 X 5 CM und consumo unit  custo 
unitário  

 custo total / 
und de 
serviço  

 
COMPOSICAO 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

CONSIDERADO 10% DA HORA DO OFICIAL H 0,13    R$                   
-    

 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26    R$                   
-    

 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20    R$                   
-    

 INSUMO TRE/DF PLACA EM GRANITO NA COR CINZA ANDORINHA 16 X 5 CM und 1,00    R$                   
-    
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INSUMO PESQUISA 

Adesivo de alto desempenho / colagem elástica:Poliuretano 
monocomponente (Sika Flex 221 ou tecnicamente equivalente).  
Rendimento estimado 3,00m/cartucho (44ml/m + 13,5% de perda ÷ 
2 (aplicação com o dobro da espessura do bico). Consumo 
considerado: 3 x comprimento da peça. 

cartucho 
300ml 0,16    R$                   

-    

 
COMPOSICAO 73948/11 LIMPEZA PISO CERAMICO COM ÁCIDO MURIÁTICO / 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE M² 0,50    R$                   
-    

 COMPOSICAO 94932 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, PEDRA 
NATURAL und 0,100    R$                   

-    
 

     CUSTO DIRETO   R$                   
-    

 

        
2.2   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM GRANITO NA 

COR CINZA ANDORINHA 34 X 5 CM und consumo/ 
produtividade 

 custo 
unitário  

 custo total / 
und de 
serviço  

 
COMPOSICAO 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

CONSIDERADO 10% DA HORA DO OFICIAL H 0,13    R$                   
-    

 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26    R$                   
-    

 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2    R$                   
-    

 INSUMO TRE/DF PLACA EM GRANITO NA COR CINZA ANDORINHA 34 x 5 CM und 1    R$                   
-    
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INSUMO PESQUISA 

Adesivo de alto desempenho / colagem elástica: Poliuretano 
monocomponente (Sika Flex 221 ou tecnicamente equivalente).   
Rendimento estimado 3,00m/cartucho (44ml/m + 13,5% de perda ÷ 
2 (aplicação com o dobro da espessura do bico)). Consumo 
considerado: 3 x comprimento da peça. 

cartucho 
300ml 0,340    R$                   

-    

 
COMPOSICAO 73948/11 LIMPEZA PISO CERAMICO COM ÁCIDO MURIÁTICO / 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE M² 0,50    R$                   
-    

 COMPOSICAO 94932 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, PEDRA 
NATURAL und 0,200    R$                   

-    
 

     CUSTO DIRETO   R$                   
-    

 

        
2.3   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM GRANITO NA 

COR CINZA ANDORINHA 170 X 5 CM und consumo/ 
produtividade 

 custo 
unitário  

 custo total / 
und de 
serviço  

 
COMPOSICAO 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

CONSIDERADO 10% DA HORA DO OFICIAL H 0,26    R$                   
-    

 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52    R$                   
-    

 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4    R$                   
-    

 INSUMO TRE/DF PLACA EM GRANITO NA COR CINZA ANDORINHA 170 X 5 CM und 1    R$                   
-    
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INSUMO PESQUISA 

Adesivo de alto desempenho / colagem elástica: Poliuretano 
monocomponente (Sika Flex 221 ou tecnicamente equivalente).   
Rendimento estimado 3,00m/cartucho (44ml/m + 13,5% de perda ÷ 
2 (aplicação com o dobro da espessura do bico)). Consumo 
considerado: 3 x comprimento da peça. 

cartucho 
300ml 1,700    R$                   

-    

 
COMPOSICAO 73948/11 LIMPEZA PISO CERAMICO COM ÁCIDO MURIÁTICO / 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE M² 1,00    R$                   
-    

 COMPOSICAO 94932 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, PEDRA 
NATURAL und 1,000    R$                   

-    
 

     CUSTO DIRETO   R$                   
-    

 

        
2.4   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM GRANITO NA 

COR CINZA ANDORINHA 370 X 5 CM und consumo/ 
produtividade 

 custo 
unitário  

 custo total / 
und de 
serviço  

 
COMPOSICAO 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

CONSIDERADO 10% DA HORA DO OFICIAL H 0,39    R$                   
-    

 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78    R$                   
-    

 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6    R$                   
-    

 INSUMO TRE/DF PLACA EM GRANITO NA COR CINZA ANDORINHA 370 X 5 CM und 1    R$                   
-    
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INSUMO PESQUISA 

Adesivo de alto desempenho / colagem elástica:Poliuretano 
monocomponente.  Rendimento estimado 3,00m/cartucho (44ml/m 
+ 13,5% de perda ÷ 2 (aplicação com o dobro da espessura do 
bico)). Consumo considerado: 3 x comprimento da peça. 

cartucho 
300ml 3,083    R$                   

-    

 
COMPOSICAO 73948/11 LIMPEZA PISO CERAMICO COM ÁCIDO MURIÁTICO / 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE M² 2,00    R$                   
-    

 COMPOSICAO 94932 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, PEDRA 
NATURAL und 2,000    R$                   

-    
 

     CUSTO DIRETO   R$                   
-    

 

        
2.5   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM GRANITO NA 

COR CINZA ANDORINHA 450 X 5 CM und consumo/ 
produtividade 

 custo 
unitário  

 custo total / 
und de 
serviço  

 
COMPOSICAO 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

CONSIDERADO 10% DA HORA DO OFICIAL H 0,39    R$                   
-    

 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78    R$                   
-    

 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6    R$                   
-    

 INSUMO TRE/DF PLACA EM GRANITO NA COR CINZA ANDORINHA 450 X 5 CM,  und 1    R$                   
-    
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INSUMO PESQUISA 

Adesivo de alto desempenho / colagem elástica:Poliuretano 
monocomponente (Sika Flex 221 ou tecnicamente equivalente).  
Rendimento estimado 3,00m/cartucho (44ml/m + 13,5% de perda ÷ 
2 (aplicação com o dobro da espessura do bico)). Consumo 
considerado: 3 x comprimento da peça. 

cartucho 
300ml 3,750    R$                   

-    

 
COMPOSICAO 73948/11 LIMPEZA PISO CERAMICO COM ÁCIDO MURIÁTICO / 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE M² 3,00    R$                   
-    

 COMPOSICAO 94932 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, PEDRA 
NATURAL und 2,000    R$                   

-    
 

     CUSTO DIRETO   R$                   
-    

 

        
2.6   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM GRANITO NA 

COR CINZA ANDORINHA 260 X 5 CM und consumo/ 
produtividade 

 custo 
unitário  

 custo total / 
und de 
serviço  

 
COMPOSICAO 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

CONSIDERADO 10% DA HORA DO OFICIAL H 0,39    R$                   
-    

 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78    R$                   
-    

 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6    R$                   
-    

 INSUMO TRE/DF PLACA EM GRANITO NA COR CINZA ANDORINHA 260 X 5 CM  und 1    R$                   
-    
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INSUMO PESQUISA 

Adesivo de alto desempenho / colagem elástica:Poliuretano 
monocomponente (Sika Flex 221 ou tecnicamente equivalente).  
Rendimento estimado 3,00m/cartucho (44ml/m + 13,5% de perda ÷ 
2 (aplicação com o dobro da espessura do bico)). Consumo 
considerado: 3 x comprimento da peça. 

cartucho 
300ml 2,167    R$                   

-    

 
COMPOSICAO 73948/11 LIMPEZA PISO CERAMICO COM ÁCIDO MURIÁTICO / 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE M² 2,00    R$                   
-    

 COMPOSICAO 94932 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, PEDRA 
NATURAL und 1,000    R$                   

-    
 

     CUSTO DIRETO   R$                   
-    

 

        
2.7   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM GRANITO NA 

COR CINZA ANDORINHA 250 X 5 CM und consumo/ 
produtividade 

 custo 
unitário  

 custo total / 
und de 
serviço  

 
COMPOSICAO 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

CONSIDERADO 10% DA HORA DO OFICIAL H 0,325    R$                   
-    

 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65    R$                   
-    

 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5    R$                   
-    

 
INSUMO TRE/DF PLACA EM GRANITO NA COR CINZA ANDORINHA 16 X 5 CM 

formada por 5 lâminas de 50 cm x 5cm. und 1    R$                   
-    
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INSUMO PESQUISA 

Adesivo de alto desempenho / colagem elástica:Poliuretanto 
monocomponente (Sika Flex 221 ou tecnicamente equivalente).   
Rendimento estimado 3,00m/cartucho (44ml/m + 13,5% de perda ÷ 
2 (aplicação com o dobro da espessura do bico)). Consumo 
considerado: 3 x comprimento da peça. 

cartucho 
300ml 2,083    R$                   

-    

 
COMPOSICAO 73948/11 

PREPARAÇÃO LIMPEZA  DA SUPERFÍCIE DE 
ASSENTAMENTO. REF LIMPADOR DE PEDRAS QUARTZOLIT 
OU TECNICAMENTE EQUIVAMENTE 

M² 2,00    R$                   
-    

 COMPOSICAO 94932 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, PEDRA 
NATURAL und 1,000    R$                   

-    
 

     CUSTO DIRETO   R$                   
-    

 

        
2.8   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE MARMORE 
NA COR BRANCO MEDITERRÂNEO INSTALADO, MEDINDO 
100 X 53 CM 

und consumo/ 
produtividade 

 custo 
unitário  

 custo total / 
und de 
serviço  

 
COMPOSICAO 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

CONSIDERADO 10% DA HORA DO OFICIAL H 0,6    R$                   
-    

 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2    R$                   
-    

 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2    R$                   
-    

 INSUMO TRE/DF PLACA PEITORIL EM MARMORE BRANCO MEDITERRÂNEO Unid. 1    R$                   
-    
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INSUMO PESQUISA 

Adesivo de alto desempenho / colagem elástica: Poliuretanto 
monocomponente (Sika Flex 221 ou tecnicamente equivalente).   
Rendimento estimado 3,00m/cartucho (44ml/m + 13,5% de perda ÷ 
2 (aplicação com o dobro da espessura do bico)). Consumo 
considerado: 3 x comprimento da peça. 

cartucho 
300ml 0,2    R$                   

-    

 

INSUMO PESQUISA 

ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE TIPO ACIII FLEXÍVEL - 
BRANCA (NBR 14081-1)  - ESPECÍFICA PARA 
ASSENTAMENTO/SOBREPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MÁRMORE, 
GRANITO E PEDRAS NATURAIS. EXTERNO. Consumo:  
Aplicação na base e no verso da placa: 12kg/m². Temperatura: 
Ambiente: +5˚C até +40˚C / Superfície: +5˚C até +27˚C / 
Espessura: 7 a 9mm. REF: CIMENTCOLA QUARTZOLIT 
FLEXÍVEL 

kg 6,36    R$                   
-    

 
COMPOSICAO 73948/11 

LIMPEZA PISO CERAMICO COM SOLUÇÃO ESPECÍFICA / 
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE- REF: LIMPA PEDRAS 
QUARTOLIT OU EQUIVALENTE 

Unid. 1,00    R$                   
-    

COMPOSICAO 94932 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, PEDRA 
NATURAL und 2,000    R$                   

-    

     CUSTO DIRETO   R$                   
-    

2.8 73948/11 LIMPEZA PISO CERAMICO M2   CUSTO UNIT VALOR/M² 

 

INSUMO PESQUISA 
C&C 

LIMPADOR DE PEDRAS QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE, 
DILUICAO 20% PARA USO EM LIMPEZA MÉDIA.  L 0,20     

INSUMO 13 ESTOPA KG 0,0950000     

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000     

     
TOTAL UNIT   
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ANEXO IV AO PROJETO BÁSICO 
 - MODELO DE COMPOSIÇÃO DE BDI - 

TIMBRE DA LICITANTE 
PROCESSO SEI Nº: 0005051-45.2017.6.07.8100. 
 

ADOTADO 
 TCU 

MINIMO 
 TCU 

MAXIMO 
Grupo A Despesas indiretas

A.1 Administração central 3,00% 5,50%
A.2 Garantia 0,40% 0,50%
A.3 Seguro 0,40% 0,50%
A.4 Risco 0,97% 1,27%

Total do grupo A 0,00% 4,77% 7,77%
Grupo B Bonificação

B.1 Lucro 6,16% 8,96%
Total do grupo B 0,00% 6,16% 8,96%

Grupo C Impostos
C.1 PIS 0,65% 0,65%
C.2 COFINS 3,00% 3,00%
C.3 ISSQN (item 7.02 Decreto Nº 25.508/05 ART. 38, I e II, 62 e 64 do RISSQN/DF) 2,00% 2,00%

Total do grupo C 0,00% 5,65% 5,65%
Grupo D Despesas Financeiras (F)

Despesas Financeiras (F) 0,59% 1,39%
Total do grupo D 0,00% 0,59% 1,39%

ADOTADO 
 TCU 

MINIMO 
 TCU 

MAXIMO 
BDI = 17,18% 23,79%
onde,

AC taxa de rateio da administração central 3,00% 5,50%
DF taxas de despesas financeiras 0,59% 1,39%
R taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento 1,77% 2,27%
L taxa de lucro 6,16% 8,96%
I taxa de tributos (COFINS[3,00%], PIS[0,65%], ISS[2%]) 5,65% 5,65%

BRASÍLIA,   DE                         DE  

XXXXXXXXXXXXXXXXX
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

CARGO
LICITANTE

BDI aplicável às Obras e Serviços - Adaptado Acórdão nº 2.622/2013 TCU

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A INSTALAÇÃO DE PINGADEIRAS NO EDIFÍCIO 
ANEXO E PEDRAS DE PROTEÇÃO NAS ESCADAS DO EDIFÍCIO SEDE

Fórmula para o cálculo do B.D.I. 

     1001

100
1

100/1100/1100/1100/1 x
I

LRDFACLDI
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ANEXO V AO PROJETO BÁSICO 
- PLANILHA DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO – 

 
PROCESSO SEI Nº: 0005051-45.2017.6.07.8100. 

 

Item Referência 
de Custo 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS 

 
UNI
D.  

QUANT. PREÇO UNIT PREÇO 
TOTAL 

       
  

1   CANTEIRO DE OBRA         

1.1 73847/001 
+ FRETE 

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT / 
ALMOXARIFADO INCL INST ELET 
LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M 
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO 
C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS 
REFORC PISO COMPENS NAVAL 
INCLUINDO 
TRANSP/CARGA/DESCARGA. LOCAÇÃO 
MENSAL 

und 1  R$ 994,53   R$ 994,53  

1.2 
PESQUISA 

SÓ 
ENTULHOS 

LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA 
ENTULHO. LOCAÇÃO QUINZENAL. und 2  R$ 250,00   R$ 500,00  

1.3 CREA/DF 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA - ART, OU REGISTRO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT 

und 1  R$ 218,54   R$ 218,54  

2   SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS         

2.1 COMP 
TRE/DF 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA EM GRANITO NA COR CINZA 
ANDORINHA 16 X 5 CM 

und 168  R$ 36,32   R$ 6.101,79  

2.2 COMP 
TRE/DF 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA EM GRANITO NA COR CINZA 
ANDORINHA 34 X 5 CM 

und 168  R$ 51,22   R$ 8.605,33  

2.3 COMP 
TRE/DF 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA EM GRANITO NA COR CINZA 
ANDORINHA 170 X 5 CM 

und 8  R$ 189,58   R$ 1.516,64  

2.4 COMP 
TRE/DF 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA EM GRANITO NA COR CINZA 
ANDORINHA 370 X 5 CM 

und 4  R$ 368,27   R$ 1.473,10  

2.5 COMP 
TRE/DF 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA EM GRANITO NA COR CINZA 
ANDORINHA 450 X 5 CM 

und 4  R$ 453,33   R$ 1.813,34  

2.6 COMP 
TRE/DF 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA EM GRANITO NA COR CINZA 
ANDORINHA 260 X 5 CM 

und 2  R$ 280,26   R$ 560,52  

2.7 COMP 
TRE/DF 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA EM GRANITO NA COR CINZA 
ANDORINHA 250 X 5 CM 

und 2  R$ 271,32   R$ 542,64  

2.8 COMP 
TRE/DF 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA DE MARMORE PARA 
(PINGADEIRAS) NA COR BRANCO 
INSTALADA MEDINDO 100 X 53 CM 

und 153  R$ 262,27   R$ 40.127,98  

    

CUSTO DIRETO 
TOTAL  R$ 62.454,40  

    
BDI  R$ 12.796,91   R$ 11.729,59  

    
PREÇO TOTAL  R$ 75.251,31  
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ANEXO VI AO PROJETO BÁSICO 
- COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO - 

PROCESSO SEI Nº: 0005051-45.2017.6.07.8100. 
 

1.1 73847/1 

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST 
ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ 
FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO         
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL 
EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA 

MES consumo 
unit 

 custo 
unitário  

 custo total / 
und de 
serviço  

INSUMO 10776 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, 
ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 

MES 1,0000000 394,53  R$  394,53  

INSUMO 
PESQUI

SA 
METHA 

Transporte de entrega: UND 1,00 300  R$ 300,00  

INSUMO 
PESQUI

SA 
METHA 

Transporte de devolução UND 1,00 300  R$ 300,00  

    

 CUSTO 
DIRETO    R$ 994,53  

 

       
2.1   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA EM GRANITO NA COR CINZA 
ANDORINHA 16 X 5 CM 

und consumo 
unit 

 custo 
unitário  

 custo total / 
und de 
serviço  

COMPO
SICAO 90780 

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES. CONSIDERADO 10% 
DA HORA DO OFICIAL 

H 0,13  R$         
20,98  

 R$              
2,73  

COMPO
SICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,26  R$         
17,95  

 R$              
4,67  

COMPO
SICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,20  R$         
13,18  

 R$              
2,64  

INSUMO TRE/DF PLACA EM GRANITO NA COR CINZA 
ANDORINHA 16 X 5 CM und 1,00  R$           

7,66  
 R$              
7,66  

INSUMO PESQUI
SA 

Adesivo de alto desempenho / colagem 
elástica:Poliuretano monocomponente (Sika 
Flex 221 ou tecnicamente equivalente).  
Rendimento estimado 3,00m/cartucho (44ml/m 
+ 13,5% de perda ÷ 2 (aplicação com o dobro 
da espessura do bico). Consumo considerado: 
3 x comprimento da peça.  
 

cartuc
ho 

300ml 
0,16  R$         

41,95  
 R$              
6,71  

COMPO
SICAO 

73948/1
1 

LIMPEZA PISO CERAMICO COM ÁCIDO 
MURIÁTICO / PREPARAÇÃO DA 
SUPERFÍCIE 

M² 0,50  R$         
23,27  

 R$            
11,64  

COMPO
SICAO 94932 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 

30 M, PEDRA NATURAL und 0,100  R$           
2,81  

 R$              
0,28  

     CUSTO DIRETO  
  
R$ 36,32  
 

       
2.2   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA EM GRANITO NA COR CINZA 
ANDORINHA 34 X 5 CM 

und 
consumo/ 
produtivi

dade 
 custo 

unitário  
 custo total / 
und de 
serviço  
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COMPO
SICAO 90780 

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES. CONSIDERADO 10% 
DA HORA DO OFICIAL 

H 0,13  R$         
20,98  

 R$              
2,73  

COMPO
SICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,26  R$         
17,95  

 R$              
4,67  

COMPO
SICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,2  R$         
13,18  

 R$              
2,64  

INSUMO TRE/DF PLACA EM GRANITO NA COR CINZA 
ANDORINHA 34 x 5 CM und 1  R$         

14,73  
 R$            
14,73  

INSUMO PESQUI
SA 

Adesivo de alto desempenho / colagem 
elástica:Poliuretano monocomponente (Sika 
Flex 221 ou tecnicamente equivalente).  
Rendimento estimado 3,00m/cartucho (44ml/m 
+ 13,5% de perda ÷ 2 (aplicação com o dobro 
da espessura do bico). Consumo considerado: 
3 x comprimento da peça.  
 

cartuc
ho 

300ml 
0,340  R$         

41,95  
 R$            
14,26  

COMPO
SICAO 

73948/1
1 

LIMPEZA PISO CERAMICO COM ÁCIDO 
MURIÁTICO / PREPARAÇÃO DA 
SUPERFÍCIE 

M² 0,50  R$         
23,27  

 R$            
11,64  

COMPO
SICAO 94932 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 

30 M, PEDRA NATURAL und 0,200  R$           
2,81  

 R$              
0,56  

     CUSTO DIRETO  
  
R$  51,22  
 

       
2.3   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA EM GRANITO NA COR CINZA 
ANDORINHA 170 X 5 CM 

und 
consumo/ 
produtivi

dade 
 custo 

unitário  
 custo total / 
und de 
serviço  

COMPO
SICAO 90780 

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES. CONSIDERADO 10% 
DA HORA DO OFICIAL 

H 0,26  R$         
20,98  

 R$              
5,45  

COMPO
SICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,52  R$         
17,95  

 R$              
9,33  

COMPO
SICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,4  R$         
13,18  

 R$              
5,27  

INSUMO TRE/DF PLACA EM GRANITO NA COR CINZA 
ANDORINHA 170 X 5 CM und 1  R$         

72,12  
 R$            
72,12  

INSUMO PESQUI
SA 

Adesivo de alto desempenho / colagem 
elástica:Poliuretano monocomponente (Sika 
Flex 221 ou tecnicamente equivalente).  
Rendimento estimado 3,00m/cartucho (44ml/m 
+ 13,5% de perda ÷ 2 (aplicação com o dobro 
da espessura do bico). Consumo considerado: 
3 x comprimento da peça.  
 

cartuc
ho 

300ml 
1,700  R$         

41,95  
 R$            
71,32  

COMPO
SICAO 

73948/1
1 

LIMPEZA PISO CERAMICO COM ÁCIDO 
MURIÁTICO / PREPARAÇÃO DA 
SUPERFÍCIE 

M² 1,00  R$         
23,27  

 R$            
23,27  

COMPO
SICAO 94932 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 

30 M, PEDRA NATURAL und 1,000  R$           
2,81  

 R$              
2,81  
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     CUSTO DIRETO  
  
R$ 189,58  
 

       
2.4   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA EM GRANITO NA COR CINZA 
ANDORINHA 370 X 5 CM 

und 
consumo/ 
produtivi

dade 
 custo 

unitário  
 custo total / 
und de 
serviço  

COMPO
SICAO 90780 

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES. CONSIDERADO 10% 
DA HORA DO OFICIAL 

H 0,39  R$         
20,98  

 R$              
8,18  

COMPO
SICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,78  R$         
17,95  

 R$            
14,00  

COMPO
SICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,6  R$         
13,18  

 R$              
7,91  

INSUMO TRE/DF PLACA EM GRANITO NA COR CINZA 
ANDORINHA 370 X 5 CM und 1  R$       

156,67  
 R$         
156,67  

INSUMO PESQUI
SA 

Adesivo de alto desempenho / colagem 
elástica:Poliuretano monocomponente (Sika 
Flex 221 ou tecnicamente equivalente).  
Rendimento estimado 3,00m/cartucho (44ml/m 
+ 13,5% de perda ÷ 2 (aplicação com o dobro 
da espessura do bico). Consumo considerado: 
3 x comprimento da peça.  
 

cartuc
ho 

300ml 
3,083  R$         

41,95  
 R$         
129,35  

COMPO
SICAO 

73948/1
1 

LIMPEZA PISO CERAMICO COM ÁCIDO 
MURIÁTICO / PREPARAÇÃO DA 
SUPERFÍCIE 

M² 2,00  R$         
23,27  

 R$            
46,55  

COMPO
SICAO 94932 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 

30 M, PEDRA NATURAL und 2,000  R$           
2,81  

 R$              
5,62  

     CUSTO DIRETO  
  
R$ 368,27  
 

       
2.5   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA EM GRANITO NA COR CINZA 
ANDORINHA 450 X 5 CM 

und 
consumo/ 
produtivi

dade 
 custo 

unitário  
 custo total / 
und de 
serviço  

COMPO
SICAO 90780 

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES. CONSIDERADO 10% 
DA HORA DO OFICIAL 

H 0,39  R$         
20,98  

 R$              
8,18  

COMPO
SICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,78  R$         
17,95  

 R$            
14,00  

COMPO
SICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,6  R$         
13,18  

 R$              
7,91  

INSUMO TRE/DF PLACA EM GRANITO NA COR CINZA 
ANDORINHA 450 X 5 CM,  und 1  R$       

190,49  
 R$         
190,49  
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INSUMO PESQUI
SA 

Adesivo de alto desempenho / colagem 
elástica: Poliuretano monocomponente (Sika 
Flex 221 ou tecnicamente equivalente).  
Rendimento estimado 3,00m/cartucho (44ml/m 
+ 13,5% de perda ÷ 2 (aplicação com o dobro 
da espessura do bico). 

cartuc
ho 

300ml 
3,750  R$         

41,95  
 R$         
157,31  

COMPO
SICAO 

73948/1
1 

LIMPEZA PISO CERAMICO COM ÁCIDO 
MURIÁTICO / PREPARAÇÃO DA 
SUPERFÍCIE 

M² 3,00  R$         
23,27  

 R$            
69,82  

COMPO
SICAO 94932 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 

30 M, PEDRA NATURAL und 2,000  R$           
2,81  

 R$              
5,62  

     CUSTO DIRETO  
  
R$ 453,33  
 

       
2.6   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA EM GRANITO NA COR CINZA 
ANDORINHA 260 X 5 CM 

und 
consumo/ 
produtivi

dade 
 custo 

unitário  
 custo total / 
und de 
serviço  

COMPO
SICAO 90780 

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES. CONSIDERADO 10% 
DA HORA DO OFICIAL 

H 0,39  R$         
20,98  

 R$              
8,18  

COMPO
SICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,78  R$         
17,95  

 R$            
14,00  

COMPO
SICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,6  R$         
13,18  

 R$              
7,91  

INSUMO TRE/DF PLACA EM GRANITO NA COR CINZA 
ANDORINHA 260 X 5 CM  und 1  R$       

109,92  
 R$         
109,92  

INSUMO PESQUI
SA 

Adesivo de alto desempenho / colagem 
elástica:Poliuretano monocomponente (Sika 
Flex 221 ou tecnicamente equivalente).  
Rendimento estimado 3,00m/cartucho (44ml/m 
+ 13,5% de perda ÷ 2 (aplicação com o dobro 
da espessura do bico)). Consumo considerado: 
3x comprimento da peça. 

cartuc
ho 

300ml 
2,167  R$         

41,95  
 R$            
90,89  

COMPO
SICAO 

73948/1
1 

LIMPEZA PISO CERAMICO COM ÁCIDO 
MURIÁTICO / PREPARAÇÃO DA 
SUPERFÍCIE 

M² 2,00  R$         
23,27  

 R$            
46,55  

COMPO
SICAO 94932 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 

30 M, PEDRA NATURAL und 1,000  R$           
2,81   R$ 2,81  

     CUSTO DIRETO  
  

R$ 280,26  
 

     
  

2.7   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA EM GRANITO NA COR CINZA 
ANDORINHA 250 X 5 CM 

und 
consumo/ 
produtivi

dade 
 custo 

unitário  
 custo total / 
und de 
serviço  



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
TRE/DF: Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 02, Lote 06, CEP: 70094-901. 
Comissão de Licitações: (61) 3048-4067, 3048-4232 e 3048-4024. 
   42 

COMPO
SICAO 90780 

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES. CONSIDERADO 10% 
DA HORA DO OFICIAL 

H 0,325  R$         
20,98  

 R$              
6,82  

COMPO
SICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,65  R$         
17,95  

 R$            
11,67  

COMPO
SICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,5  R$         
13,18  

 R$              
6,59  

INSUMO TRE/DF 
PLACA EM GRANITO NA COR CINZA 
ANDORINHA 16 X 5 CM formada por 5 lâminas 
de 50 cm x 5cm. 

und 1  R$       
109,49  

 R$         
109,49  

INSUMO PESQUI
SA 

Adesivo de alto desempenho / colagem 
elástica:Poliuretano monocomponente (Sika 
Flex 221 ou tecnicamente equivalente).  
Rendimento estimado 3,00m/cartucho (44ml/m 
+ 13,5% de perda ÷ 2 (aplicação com o dobro 
da espessura do bico)). Consumo considerado: 
3x comprimento da peça. 

cartuc
ho 

300ml 
2,083  R$         

41,95  
 R$            
87,40  

COMPO
SICAO 

73948/1
1 

PREPARAÇÃO LIMPEZA  DA SUPERFÍCIE 
DE ASSENTAMENTO. REF LIMPADOR DE 
PEDRAS QUARTZOLIT OU TECNICAMENTE 
EQUIVAMENTE 

M² 2,00  R$         
23,27  

 R$            
46,55  

COMPO
SICAO 94932 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 

30 M, PEDRA NATURAL und 1,000  R$           
2,81  

 R$              
2,81  

     CUSTO DIRETO    
R$ 271,32  

       

2.8   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA DE MARMORE NA COR BRANCO 
MEDITERRÂNEO INSTALADO, MEDINDO 
100 X 53 CM 

und 
consumo/ 
produtivi

dade 
 custo 

unitário  
 custo total / 
und de 
serviço  

COMPO
SICAO 90780 

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES. CONSIDERADO 10% 
DA HORA DO OFICIAL 

H 0,6  R$         
20,98  

 R$            
12,59  

COMPO
SICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 1,2  R$         
17,95  

 R$            
21,54  

COMPO
SICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 1,2  R$         
13,18  

 R$            
15,82  

INSUMO TRE/DF PLACA PEITORIL EM MARMORE BRANCO 
MEDITERRÂNEO m² 1  R$       

163,09  
 R$         
163,09  

INSUMO PESQUI
SA 

Adesivo de alto desempenho / colagem 
elástica:Poliuretano monocomponente (Sika 
Flex 221 ou tecnicamente equivalente).  
Rendimento estimado 3,00m/cartucho (44ml/m 
+ 13,5% de perda ÷ 2 (aplicação com o dobro 
da espessura do bico)). Consumo considerado: 
3 x comprimento da peça. 

cartuc
ho 

300ml 
0,2  R$         

41,95  
 R$              
8,39  
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INSUMO PESQUI
SA 

ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE TIPO 
ACIII FLEXÍVEL - BRANCA (NBR 14081-1)  - 
ESPECÍFICA PARA 
ASSENTAMENTO/SOBREPOSIÇÃO DE 
PEÇAS DE MÁRMORE, GRANITO E PEDRAS 
NATURAIS. EXTERNO. Consumo:  Aplicação 
na base e no verso da placa: 12kg/m². 
Temperatura: Ambiente: +5˚C até +40˚C / 
Superfície: +5˚C até +27˚C / Espessura: 7 a 
9mm. REF: CIMENTCOLA QUARTZOLIT 
FLEXÍVEL 

kg 6,36  R$           
1,88  

 R$            
11,96  

COMPO
SICAO 

73948/1
1 

LIMPEZA PISO CERAMICO COM SOLUÇÃO 
ESPECÍFICA / PREPARAÇÃO DA 
SUPERFÍCIE- REF: LIMPA PEDRAS 
QUARTOLIT OU EQUIVALENTE 

M² 1,00  R$         
23,27  

 R$            
23,27  

COMPO
SICAO 94932 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 

30 M, PEDRA NATURAL und 2,000  R$           
2,81  

 R$              
5,62  

     CUSTO DIRETO  
  
R$ 262,27  
 

       2.8 73948/1
1 LIMPEZA PISO CERAMICO M2   CUSTO 

UNIT VALOR/M² 

INSUMO PESQUI
SA C&C 

LIMPADOR DE PEDRAS QUARTZOLIT OU 
EQUIVALENTE, DILUICAO 20% PARA USO 
EM LIMPEZA MÉDIA.  

L 0,20 32,50 6,50 

INSUMO 13 ESTOPA KG 0,0950000 10,08 0,96 
COMPO
SICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 1,2000000 13,18 15,82 

     

TOTAL 
UNIT 

23,27 
 

     composição de referência     
  SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 
  PCI.818.01 - 

COMPOSIÇÕES 
ATIVAS 

ANALÍTICAS COM 
CUSTO 

ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                               
DATA DE PREÇO          :    06/2018                                                                                     
DATA REFERENCIA TECNICA: 19/07/2018 

  
* Composições constantes nos Relatórios publicados de Composições Analíticas para as 

27 Unidades da Federação 

  CLASS
E/TIPO 

CÓDIG
OS DESCRIÇÃO UNID

ADE 
COEFICIE

NTE 
  

REVE 84088 

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, 
LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA 
ARGAMASSA 

M   

  
INSUMO 4826 

PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO 
COMUM, L= *15* CM, E=  *3* CM, CORTE 
RETO 

M 1,0000000 

  COMPO
SICAO 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 
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COMPO
SICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,4000000 

  COMPO
SICAO 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA 

MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0,0030000 

  

REVE 84089 

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, 
LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA 
ARGAMASSA 

M   

  
INSUMO 4825 

PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, 
POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E=  
*3* CM, CORTE RETO 

M 1,0000000 

  COMPO
SICAO 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 

  COMPO
SICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,6000000 

  COMPO
SICAO 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 

MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0,0055000 

  
REVE 40675 ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE M   

  INSUMO 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA 
CERAMICAS KG 0,0840000 

  COMPO
SICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,1300000 

  COMPO
SICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,1000000 

  

       
SEDI 73948/1

1 LIMPEZA PISO CERAMICO M2   

  
INSUMO 3 

ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% 
PARA USO EM LIMPEZA - adotado diluição de 
20%  

L 0,1100000 

  INSUMO 13 ESTOPA KG 0,0950000 
  COMPO

SICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 1,2000000 
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ANEXO VII AO PROJETO BÁSICO 
- COMPOSIÇÃO DE BDI DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO – 

ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
  

 

  

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
SERVIÇO: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A INSTALAÇÃO DE PINGADEIRAS NO EDIFÍCIO ANEXO E PEDRAS 

DE PROTEÇÃO NAS ESCADAS DO EDIFÍCIO SEDE   

LOCAL: EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL   

JUSTIFICATIVAS DAS TAXAS ADOTADAS NO ORÇ. ESTIMATIVO 
ANEXO 
VII PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI estimativo     

BDI aplicável às Obras e Serviços - Adaptado Acórdão nº 2.622/2013 TCU ADOTADO   TCU 
MINIMO   TCU MAXIMO     

Grupo A Despesas indiretas         

  A.1 Administração central  4,25% 3,00% 5,50% 
Média em função da varibilidade de condições de negócio das 

licitantes 

  A.2 Garantia 0,45% 0,40% 0,50% 
Média em função da varibilidade de condições de negócio das 

licitantes 

  A.3 Seguro 0,45% 0,40% 0,50% 
Média em função da varibilidade de condições de negócio das 

licitantes 

  A.4 Risco 1,12% 0,97% 1,27% 
Média em função da varibilidade de condições de negócio das 

licitantes 
    Total do grupo A 6,27% 4,77% 7,77%    

Grupo B Bonificação         

  B.1 Lucro 7,56% 6,16% 8,96% 
Média em função da varibilidade de condições de negócio das 

licitantes 
    Total do grupo B 7,56% 6,16% 8,96%    

Grupo C Impostos         

  C.1 PIS 0,65% 0,65% 0,65%  Legilação Federal 

  C.2 COFINS 3,00% 3,00% 3,00%  Legilação Federal 

  C.3 ISSQN  2,00% 2,00% 2,00%  Art. 38, I, " g)"  do Decreto 25.508/05  - RISSQN/DF: item 7.02  

    Total do grupo C 5,65% 5,65% 5,65%    
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Grupo D Despesas Financeiras (F)         

    Despesas Financeiras (F)  0,99% 0,59% 1,39% 
Média em função da varibilidade de condições de negócio das 

licitantes 
    Total do grupo D 0,99% 0,59% 1,39%  

  ADOTADO   TCU 
MINIMO   TCU MAXIMO   

BDI =      20,49% 17,18% 23,79% 

onde,           
AC taxa de rateio da administração central   4,25% 3,00% 5,50% 
DF taxas de despesas financeiras   0,99% 0,59% 1,39% 
R taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento   2,02% 1,77% 2,27% 
L taxa de lucro   7,56% 6,16% 8,96% 

I taxa de tributos (COFINS[3,00%], PIS[0,65%], 
ISS[2%])   5,65% 5,65% 5,65% 

 
Fórmula para o cálculo do B.D.I.  

 

 

  

 

 

 

 

BRASÍLIA, 30 DE JULHO DE 
2018 

  

RENATO WILLIAN BRUNO 
Seção de Engenharia - SENGE 
Eng. Civil - CREA 70.896/D-PR 
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ANEXO II AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 25/2018 
- MINUTA DO CONTRATO - 

Contrato n.º      /18 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
ENGENHARIA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE PINGADEIRAS EM MÁRMORE NA COR BRANCA E 
PEDRAS DE PROTEÇÃO NAS ESCADAS EM GRANITO NA 
COR CINZA ANDORINHA, IGUAIS AOS EXISTENTES, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO 
FEDERAL, E A EMPRESA......  

 A UNIÃO, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, inscrito no CNPJ sob o nº 
04.099.695/0001-61, situado na Praça Municipal de Brasília, Quadra 2, Lote 6, Brasília-DF (CEP: 70.094-901), 
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por sua Presidente, Exma. Senhora 
Desembargadora CARMELITA INDIANO AMERICANO DO BRASIL DIAS, no uso de suas atribuições, e, de outro 
lado, a empresa      , inscrita no CNPJ sob o nº      , localizada no   , doravante denominada CONTRATADA, 
representada por   , portador do RG nº   e CPF nº   , resolvem celebrar este contrato para prestação de serviços 
(Processo Administrativo SEI nº 0005051-45.2017.6.07.8100, Pregão Eletrônico nº 25/2018), em conformidade 
com as seguintes cláusulas e condições: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Este contrato tem por objeto a prestação de serviço de engenharia para o fornecimento e instalação de 
pingadeiras em mármore na cor branca (igual ao existente) e pedras de proteção nas escadas em granito na cor 
cinza andorinha (igual ao existente) com fornecimento de todo o material, mão-de-obra, ferramentas e 
equipamentos, e quaisquer outros serviços e acessórios necessários à execução dos serviços, conforme regras 
estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 25/2018 e nas especificações constantes de seu Anexo I (Projeto 
Básico e seus anexos) e na proposta da CONTRATADA, na parte que não contrariar os documentos anteriormente 
citados, que integram este instrumento, independentemente de transcrição. 

2.        CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO CONTRATUAL 

2.1.     A execução deste contrato dar-se-á em completa obediência às disposições nele contidas e às 
estabelecidas no edital da respectiva licitação e anexos, e será fiscalizada e acompanhada por servidor(es) da 
CONTRATANTE designado(s) especialmente para esse fim, denominado(s) gestor(es) do contrato. 

2.2. A CONTRATADA está expressamente proibida de veicular qualquer publicidade ou qualquer outra 
informação acerca da execução dos serviços contratados sem a prévia autorização da CONTRATANTE. 

2.3. As obrigações do contrato deverão ser cumpridas em estrita observância às normas legais e técnicas 
vigentes e pertinentes ao objeto contratual, bem como aos bons padrões de qualidade. 

2.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, 
observadas as regras estabelecidas no Projeto Básico, no instrumento contratual ou em lei, poderá ensejar a 
aplicação de sanções administrativas, previstas no Contrato e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/1993. 

2.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o artigo 70 da Lei 
nº 8.666/1993. 

2.6. O regime de execução do objeto será empreitada por preço unitário e somente serão adquiridos e pagos os 
itens efetivamente solicitados e recebidos pelo TRE-DF. 

2.7.  Não será permitida a subcontratação dos serviços. 

 

3.   CLÁUSULA TERCEIRA – DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO 
RECEBIMENTO DO OBJETO 
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3.1. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS: 

3.1.1. A Contratada deverá apresentar no mínimo 03 (três) amostras das pedras tanto de mármore para 
(pingadeiras) como de granito para (proteção das escadas) a fim de aprovação dos gestores, no que tange à cor, 
pigmentação, tonalidade e demais parâmetros estéticos para a caracterização das pedras, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis contados da emissão da ordem de serviço;  

3.1.2. Caso as amostras sejam rejeitadas, novo prazo de 05 (cinco) dias úteis deverá ser aberto, 
mediante justificativa formal, cabendo, no caso de nova rejeição após a segunda apresentação de amostras, a 
aplicação das sanções previstas na cláusula penalidades que integra o contrato, que levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

3.2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.2.1. Os serviços deverão ser executados nos Edifícios Sede e Anexo do TRE-DF, Praça Municipal de 
Brasília, Quadra 2, lote 6 – Brasília-DF.  

3.2.2. Mediante a aprovação da amostra, será emitida Ordem de Execução, que concederá o prazo 
máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do seu recebimento, para a conclusão do fornecimento e instalação 
das pingadeiras e das pedras de proteção das escadas. 

3.2.3. A execução dos serviços deverá ocorrer de segunda-feira a sábado, das 8:00h às 19:00h, podendo 
ser executado aos domingos e feriados a critério da CONTRATADA, desde que previamente autorizado pela 
CONTRATANTE, em horário compreendido entre as 7h e 23h.  

3.2.3.1.  A execução dos serviços em horário extraordinário não gerará quaisquer ônus extras à 
CONTRATANTE, assim, a licitante deverá prever em sua proposta todos os custos acessórios relacionados à 
necessidade de profissionais adicionais, horários extraordinários, alimentação, transportes e outros necessários ao 
cumprimento da legislação trabalhista e das normas regulamentadoras do trabalho. 

3.2.4.  Todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços de instalação de pingadeiras e de 
pedras para proteção das escadas deverão ser fornecidos pela empresa vencedora do certame, os quais deverão 
ser de primeira qualidade. No item 6.3. do Projeto Básico  descrevem-se os materiais especificados para cada 
serviço, sendo facultado à CONTRATADA a utilização de material similar, desde que demonstrada a equivalência 
técnica no que tange ao desempenho, durabilidade, estética e adequação à utilização mediante comparação entre 
fichas técnicas do produto especificado e do similar. 

3.3. RECEBIMENTO DO OBJETO: 

 3.3.1. Após a finalização dos serviços, a CONTRATADA deverá comunicar formalmente à Fiscalização a 
sua conclusão, a partir da qual serão adotados os procedimentos cabíveis pela CONTRATANTE para o recebimento 
do objeto, como segue: 

3.3.1.1. Provisoriamente: 

3.3.1.1.1. Será realizado pelo responsável por seu acompanhamento / fiscalização, 
mediante emissão Termo de Recebimento Provisório – TERP, em até 10 (dez) dias corridos contados da 
comunicação formal de término dos serviços, o qual deverá ser assinado pelas partes. 

3.3.1.1.2. Caso haja pendências ou inadequações executivas a serem sanadas, a 
Fiscalização emitirá comunicação relacionando as eventuais discrepâncias e estabelecendo prazo para a sua 
adequação, a qual interromperá a contagem do prazo para a emissão do Termo de Recebimento Provisório – TERP, 
e, por conseguinte, do recebimento definitivo, cujo reinício se dará com a verificação da execução satisfatória das 
medidas corretivas, condição sine qua non para a emissão do TERP; 

3.3.1.1.3. Por ocasião do acompanhamento da execução e do recebimento serão 
verificados aspectos relacionados à solidez, segurança, adequação ao projeto, adequação às normas técnicas 
pertinentes (ABNT ou subsidiárias), qualidade e respeito às boas práticas construtivas, motivo pelo qual quaisquer 
serviços constatados irregulares serão rejeitados total ou parcialmente, a depender do caso concreto. 

3.3.1.2. Definitivamente:  

3.3.1.2.1. Será realizado por servidor ou comissão designada, mediante emissão de 
Termo de Recebimento Definitivo - TERD, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. 
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3.3.1.2.2. O prazo não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos contados da 
emissão do Termo de Recebimento Provisório, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos 
no edital. 

3.3.1.2.3. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
contados do recebimento definitivo e durante todo o período da garantia dos serviços previsto na subcláusula 4.11. 
deste Contrato. 

3.3.2. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela 
solidez e segurança dos serviços e materiais empregados, durante o período de garantia previsto na subcláusula 
4.11. deste Contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA CONTRATUAL E DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

4.1. A CONTRATADA deverá prestar garantia no percentual de 5% do valor total do contrato, nos termos do 
artigo 56 da Lei nº 8.666/93, com validade durante a vigência do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação 
(caso o objeto seja prorrogável), observados, ainda, os seguintes requisitos: 

4.1.1 A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da 
assinatura deste instrumento, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, comprovante de 
prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança. 

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

a) Prejuízos advindos do não cumprimento ou da má execução do objeto contratado e/ou do 
não adimplemento das demais obrigações contratuais; 

b) Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato;  

c) Multas moratórias e/ou punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; 

d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relacionadas com o objeto deste 
instrumento contratual, desde que não sejam regularmente adimplidas pela CONTRATADA.   

4.2 A modalidade seguro garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no subitem 
4.1.2.  

4.3.  A garantia em dinheiro deverá ser depositada na Caixa Econômica Federal, em conta específica e com 
correção monetária, em favor da CONTRATANTE. 

4.4.    A inobservância do prazo fixado para a apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% 
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento). 

4.5.     O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato 
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do artigo 78 da 
Lei nº 8.666/93. 

4.6.   O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado com o objetivo de 
apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

4.7.   A garantia será considerada extinta: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante 
termo circunstanciado consignando que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas deste instrumento; 

b) após a expiração do prazo inserto no item 4.1., desde que a CONTRATADA não tenha dado azo à 
sua extensão, em face de descumprimento contratual.  

4.8.    A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

4.9. A liberação da garantia ou da importância remanescente somente será efetuada após a expiração do prazo 
inserto no item 4.1., mediante requerimento da CONTRATADA e aceite da CONTRATANTE.  

4.10. Havendo acréscimo ou supressão do objeto, a garantia deverá ser alterada para observar o novo valor 
pactuado.  
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4.11. O prazo de garantia mínima dos serviços e materiais será de 12 (doze) meses a contar do recebimento 
definitivo dos serviços. 

4.11.1. Durante o prazo de garantia mínima, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar qualquer defeito 
relacionado à má execução dos serviços e materiais objeto no Projeto Básico, sempre que houver solicitação formal 
e sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

5.                CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

5.1.  Zelar pela perfeita execução contratual, indicando ao TRE-DF, por escrito e antes da data prevista para o 
início da execução contratual, um preposto idôneo com poderes para representar a empresa, no que toca às 
questões administrativas e, principalmente, no tocante à eficiência e agilidade na execução do contrato, fornecendo 
o telefone de contato do referido preposto. 

5.2. Manter atualizados os endereço e telefone, junto ao TRE-DF, durante toda a vigência do contrato. 

5.3. Fornecer suporte e meio para registro de reclamações sobre a execução do contrato, via telefone, fax e/ou 
correio eletrônico. 

5.4. Durante o período de garantia, solucionar problemas apresentados nos serviços objeto do contrato em, no 
máximo, 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da comunicação da CONTRATANTE. 

5.5. Prestar todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados, em, no máximo, 2 (dois) dias 
úteis, contados a partir da comunicação da CONTRATANTE. 

5.6. Comunicar, por escrito, ao gestor do contrato, quando verificar condições inadequadas para a prestação do 
serviço.  

5.7.  Providenciar a realização de todos os itens constantes do contrato, com o fornecimento de todos os 
materiais e acessórios necessários à perfeita execução do serviço. 

5.8.  Executar o serviço contratado, utilizando mão de obra, ferramentas, equipamentos de proteção individual e 
coletiva, e outros materiais próprios. 

5.9.  Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os impostos, taxas, fretes e outras obrigações 
necessárias à perfeita execução do objeto contratual. 

5.10.  Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente de primeira 
qualidade. 

5.11.  Manter em compatibilidade com os critérios de habilitação durante a vigência do contrato. 

5.12.  Responder civilmente por danos e/ou prejuízos causados ao TRE/DF ou a terceiros, decorrentes da 
execução dos serviços ora contratados ou de atos dolosos ou culposos de seus empregados. Assume a 
CONTRATADA, nesse caso, a obrigação de reparar o dano e/ou prejuízo, inclusive mediante a reposição do bem 
danificado em condições idênticas às anteriores ao dano ou o ressarcimento a preços atualizados, no prazo de até 
30 (trinta) dias, após as comunicações que deverá ser feita por escrito. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, 
o TRE-DF reserva-se o direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura a ser paga à CONTRATADA ou 
cobrar judicialmente, se for o caso. 

 5.13.  Observar e fazer com que seus funcionários e/ou contratados respeitem as normas relativas à segurança, 
higiene e medicina do trabalho (visando à segurança de seus funcionários) quando em serviço nas dependências da 
CONTRATANTE. 

5.14. Não utilizar o nome do TRE-DF, ou sua qualidade, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, 
como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, sob pena de rescisão do presente contrato, salvo se 
houver prévia e expressa autorização da CONTRATANTE. 

5.15. Não oferecer este contrato em garantia de operações de crédito bancários. 

5.16. Responsabilizar-se pela guarda e segurança de todos os materiais, equipamentos e ferramentas utilizados 
nos serviços até o seu término. 

5.17. Promover o registro do andamento dos serviços em Livro Diário / de Ordem. 

5.18. Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos contados da emissão da Ordem de Serviço. 
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5.19.     Prover toda mão-de-obra necessária para garantir a execução dos serviços nos regimes contratados, 
responsabilizando-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e demais previstas na 
legislação específica vigente, não transferindo ao TRE-DF seus pagamentos. 

5.20.   Pesponsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas os seus empregados quando em 
serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e pelas demais exigências legais para 
o exercício das atividades. 

6 .        CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1.  Proporcionar as condições, a seu cargo, para que a CONTRATADA possa cumprir as obrigações 
pactuadas. 

6.2.  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA a respeito 
do objeto do contrato. 

6.3. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade ou defeitos constatados na execução do objeto deste 
contrato. 

6.4. Fiscalizar os serviços executados por meio de equipe técnica denominada Fiscalização, aprovando ou 
impugnando os serviços executados. 

6.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas especificações.  

6.6. Solicitar a substituição dos empregados que não estiverem desempenhando suas atividades a contento, de 
acordo com o estabelecido neste Contrato, exercendo a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, 
diretamente ou por prepostos designados. 

6.7.  A CONTRATANTE pode ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da 
CONTRATADA que estiver sem uniforme, crachá, e EPI´s, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja 
permanência na área, julgar inconveniente. 

6.8. Realizar o(s) pagamento(s) decorrente(s) da execução do objeto do contrato de acordo com o cronograma 
físico-financeiro pactuado, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis a contar do atesto da nota fiscal (liquidação). 

6.9. Por ocasião do acompanhamento e medição serão verificados aspectos relacionados à solidez, segurança, 
adequação ao projeto, adequação às normas técnicas pertinentes (ABNT ou subsidiárias), qualidade e respeito às 
boas práticas construtivas, motivo pelo qual quaisquer serviços constatados irregulares serão rejeitados total ou 
parcialmente, a depender do caso concreto. 

7.              CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento a cargo da CONTRATANTE, mediante depósito bancário em conta da CONTRATADA, será 
efetuado em até 15 (quinze) dias úteis, contados do atesto da nota fiscal ou do documento hábil equivalente, que 
deverá conter a indicação do banco, da agência bancária e do número da conta corrente, sem erro ou rasura, sendo 
efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas na legislação em vigor, tais como COFINS, ISS 
e PIS/PASEP. 

7.2. No caso de atraso ou inexecução parcial do contrato, a CONTRATANTE disporá de até 40 (quarenta) dias 
para a realização do pagamento, contados a partir do recebimento da nota fiscal, ou do documento hábil 
equivalente, que somente poderá ser recebida(o) após completa entrega do objeto contratado. 

7.2.1. A retenção de tributos não será efetuada, caso a CONTRATADA apresente junto com a nota 
fiscal, ou o documento hábil equivalente, a comprovação de que a mesma é optante do Regime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples 
Nacional. 

7.3. Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, ou o 
documento hábil equivalente, os seguintes documentos:  

a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS - demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

b) Prova de regularidade fiscal perante a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, abrangendo as contribuições sociais prevista nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do 
artigo 11 da Lei nº 8.212/1991 - mediante a apresentação de certidão negativa de débitos relativos 
aos tributos federais e à dívida ativa da União; 
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c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

7.4. Erro/rasura na nota fiscal, ou no documento hábil equivalente, constituem fatos impeditivos do pagamento 
correspondente, não implicando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

7.5. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetivar o pagamento se a execução do objeto do certame 
não se coadunar com as condições estipuladas neste instrumento. 

7.6. Caso o pagamento ocorra fora do prazo estabelecido, sem que a CONTRATADA contribua para isso, o 
Tribunal pagará o valor devido com atualização financeira, de acordo com a variação do IGP-DI da Fundação 
Getúlio Vargas, proporcionalmente aos dias de atraso. 

7.7. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos da Cláusula Onze – PENALIDADES, deste instrumento. 

8.        CLÁUSULA OITAVA – VALOR E DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

8.1. Pelo objeto contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total estimado de R$ 
__________ (____________________). 

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

8.3. Caso seja de interesse da CONTRATANTE, o objeto deste contrato poderá ser aumentado ou diminuído 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial, facultada a supressão além do limite estabelecido 
mediante acordo entre as partes, conforme o disposto no artigo 65, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93, ficando a 
CONTRATADA obrigada a aceitar o acréscimo ou a diminuição nas mesmas condições licitadas, inclusive quanto 
ao preço. 

9.        CLÁUSULA NONA - VIGÊNCIA 

9.1.  A contratação terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da última assinatura eletrônica no SEI - Sistema 
Eletrônico de Informações. 

9.3. É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa 
que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramente, de membros ou 
juízes vinculados ao TRE-DF (Art. 3º, da Resolução nº 7/2015 do CNJ, com redação dada pela Resolução nº 
9/2005). 

10.        CLÁUSULA DEZ – DO REAJUSTE 

10.1. Não se aplica.  

11. CLÁUSULA ONZE – PENALIDADES 

11.1.  Pelo atraso injustificado na execução do objeto do contrato a CONTRATADA poderá sujeitar-se à multa de 
até 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela dos serviços entregue em atraso, a título de cláusula penal, e de 
1% (um por cento) ao mês, pro rata temporis. 

11.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n.º 8.666/93 e no artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, 
nos casos de retardamento da execução do objeto, rejeição das amostras apresentadas nos termos do subitem 
8.1.2. do Projeto Básico, fraude ou falha na execução do contrato, comportamento de modo inidôneo, cometimento 
de fraude fiscal, inexecução total ou parcial do objeto ou de descumprimento de obrigações contratuais, garantidos o 
contraditório e a ampla defesa, a CONTRATADA poderá se apenada, isolada ou juntamente com a multa definida 
no item 11.2.2, com as seguintes sanções: 

 11.2.1. Advertência, por escrito, nas hipóteses de descumprimento de obrigações contratuais, 
consideradas falhas leves, desde que não resulte em prejuízos para o serviço da CONTRATANTE; 

 11.2.2. Multa no percentual de até 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de infrações 
previstas no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002, bem como de inexecução contratual ou descumprimento de obrigações 
contratuais; 

 11.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE, por prazo não superior a dois anos, no caso de inexecução contratual ou descumprimento de 
obrigações contratuais consideradas mais graves; 
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 11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior no caso de 
inexecução contratual ou descumprimento de obrigações contratuais consideradas mais graves; 

 11.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas 
de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei n.º 10.520/02, pelo prazo de até 
cinco anos, sem prejuízo da multa prevista neste contrato, nos casos de fraude na execução do contrato, 
comportamento de modo inidôneo, cometimento de fraude fiscal ou falhas consideradas graves na execução do 
contrato. 

11.3.  No caso de aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será facultada à CONTRATADA a 
apresentação de defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do § 2º do art. 87 da Lei 8.666/93. 

11.3.1. Nos termos da Portaria Conjunta nº 05/2017 do TRE-DF que regulamenta o Sistema Eletrônico 
de Informações – SEI, as notificações para apresentação de defesa prévia e recurso serão encaminhadas para o 
correio eletrônico informado na proposta. 

11.3.2. Considerar-se-á recebida a notificação e, consequentemente, o início da contagem do prazo 
prevista no item 11.3, o dia útil seguinte ao encaminhamento do e-mail. 

11.3.3. É obrigação da CONTRATADA informar à CONTRATANTE as alterações  que vierem a ocorrer 
no correio eletrônico informado. 

11.4.  Caso a CONTRATADA não efetue o pagamento das multas, seus valores serão descontados do 
pagamento da obrigação principal e, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

11.4.1. Se o valor a ser pago não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada 
da garantia contratual, se houver. 

11.5. Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará: 

 I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 

 II – a não reincidência da infração; 

 III – a atuação da CONTRATADA em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou 
comissiva; 

 IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e 

 V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração. 

11.6. A multa de valor irrisório poderá ser convertida em pena de advertência, a critério da autoridade 
competente. 

11.7.  Toda e qualquer penalidade aplicada à CONTRATADA será registrada no SICAF – Sistema Integrado de 
Cadastro de Fornecedores, e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da 
União – CEIS, se for o caso. 

11.8.  Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa ou cobrado judicialmente. 

12. CLÁUSULA DOZE – RESCISÃO 

12.1.  A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 
a 80 da Lei nº 8.666/1993. 

 12.1.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do procedimento, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 12.1.2. A rescisão do contrato poderá ser: 

              a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, mediante notificação através de ofício entregue 
diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo das penalidades previstas neste contrato; 

               b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo aditivo ao 
contrato, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;   
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              c) Judicial, nos termos da legislação. 

12.1.3.  A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente. 

12.1.4.  De conformidade com o § 2º do artigo 79, da Lei nº 8.666/93, quando a rescisão ocorrer com 
base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida 
dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a)     Devolução de garantia, se houver; 

b)   Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; e 

c)     Pagamento do custo de desmobilização, se houver. 

 12.1.5.  A rescisão poderá acarretar as seguintes consequências imediatas: 

             a) Execução da garantia contratual para ressarcimento, à CONTRATANTE, dos valores 
das multas aplicadas ou de quaisquer outras quantias ou indenizações a ela devidas, quando houver; e 

             b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à 
CONTRATANTE. 

12.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, 
cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados.  

12.3. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo 
que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar 
e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências 
acauteladoras. 

13. CLÁUSULA TREZE - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

13.1. A despesa decorrente deste contrato correrá às expensas do orçamento de 2018, Ação Julgamento de 
Causas e Gestão Administrativa no Distrito Federal, no elemento de despesa 33.90.39 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. 

14. CLÁUSULA QUATORZE – PUBLICAÇÃO 

14.1.    Este contrato será publicado, em extrato, no Diário Oficial da União, às expensas da CONTRATANTE, 
de acordo com o previsto no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93. 

15.      CLÁUSULA QUINZE – CASOS OMISSOS 

15.1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão por suas cláusulas, pelo 
disposto na Lei nº 8.666/93 — que institui normas para licitações e contratos na Administração Pública — e demais 
normas que disponham sobre este tipo de contratação e/ou sobre o objeto aqui contratado, bem como pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, c/c o inciso XII do artigo 55 da Lei 8.666/93. 

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – FORO 

16.1. Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente a Justiça Federal, Seção Judiciária do 
Distrito Federal, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

                   E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado, foi lavrado o presente Termo que será 
assinado eletronicamente no SEI – Sistema Eletrônico de Informações ou, em caso de impossibilidade, impresso e 
assinado em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

Brasília-DF,    de                                 de 2018. 

                          
                      Des.ª CARMELITA BRASIL 

    Presidente do TRE-DF 
Contratante 

Senhor(a) 
Contratada 

 
 


