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EDITAL DE RETIFICAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 

(Processo Administrativo SEI n° 00098.000.08896/2018-61) 

 

Retificar o Edital nº 03/2018 -  publicado no DODF nº 174, de 12 de setembro de 2018, 

seção 3, página 42: 

 

ONDE SE LÊ, NO ANEXO I:   

4. DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO 

4.1  A empresa fornecedora deverá entregar o material solicitado pela CONTRATANTE, 

no prazo de 10 dias úteis, contados a partir do recebimento de solicitação oficial emitida 

pela Gerência de Suprimentos - GESUP. 

 

LEIA-SE, NO ANEXO I: 

4. DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO 

4.1  A empresa fornecedora deverá entregar o material solicitado pela CONTRATANTE, 

no prazo de até 30 dias, contados a partir do recebimento de solicitação oficial emitida 

pela Gerência de Suprimentos - GESUP. 

 

ONDE SE LÊ, NO ANEXO I:   

5. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

5.2 Os produtos entregues em desconformidade com o especificado neste Termo ou o 

indicado na proposta serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a 

Contratada será obrigada a substituí-los no prazo de 05 dias úteis, contados da data do 

recebimento de notificação escrita necessariamente acompanhada do Termo de Recusa de 

Material, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução. 

5.3 Os materiais deverão ser devidamente entregues no prazo máximo de 10 dias 

úteis, contados a partir da comunicação oficial da emitida pela Gerência de Suprimentos - 
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GESUP, sob pena de aplicação dos sansões previstas neste Termo e outras reguladas pela 

Lei nº 8.666/93. 

 

LEIA-SE, NO ANEXO I: 

5. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

5.2 Os produtos entregues em desconformidade com o especificado neste Termo ou o 

indicado na proposta serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a 

Contratada será obrigada a substituí-los no prazo de 20 dias, contados da data do 

recebimento de notificação escrita necessariamente acompanhada do Termo de Recusa de 

Material, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução. 

5.3 Os materiais deverão ser devidamente entregues no prazo de até 30 dias, contados a 

partir da comunicação oficial da emitida pela Gerência de Suprimentos - GESUP, sob pena 

de aplicação dos sansões previstas neste Termo e outras reguladas pela Lei nº 8.666/93. 

 

 

TALITA REBECA LARA DE SOUSA 

Matrícula: 264.180-1 

Pregoeiro 
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EDITAL 

LICITAÇÃO COM TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA PARTICIPAÇÃO 

(Licitação com itens de Ampla Concorrência, Cota Reservada e Exclusivos para ME’s / EPP’s – lei 

distrital nº 4.611/2011, regulamentada pelo decreto nº 35.592/2014) 

(Processo Administrativo SEI n° 00098.000.08896/2018-61) 

O DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal, com sede no SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – 

Estação Rodoferroviária de Brasília – Sobreloja – ALA SUL – Brasília - DF CEP: 70.631-900, inscrito no 

CNPJ 05.764.629/0001-21, de acordo com os elementos constantes no Processo nº 00098.000.08896/2018-

61, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, tendo como 

critério de julgamento o MENOR PREÇO (POR ITEM), Regido pela Lei nºs. 10.520/2002, 8.078/1990, 

Lei Complementar nº 147/2014 que altera a Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente pela Lei nº. 

8.666/1993, bem como pelas Leis Distritais nºs 4.611/2011, 4.770/2012, pelos Decretos Distritais nºs 

23.460/2002, 35.592/2014, 36.520/2015 e Decreto Federal nº. 5.450/2005 e demais legislações aplicáveis, e 

as exigências estabelecidas neste Edital. 

1. ENVIO DAS PROPOSTAS 

1.1 O encaminhamento das propostas terá início com a divulgação do aviso de Edital no sítio 

www.comprasnet.gov.br, até às 08h59min do dia 27/09/2018. A abertura da sessão será dia 27/09/2018 às 09 

horas. 

1.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 

Brasília – DF. 

1.3 O Edital e seus anexos poderão ser acessados pelo site <www.comprasnet.gov.br> e em 

<www.dftrans.df.gov.br>, acessar a aba DFTRANS => Acesso à Informação => Licitações => Pregões 

Eletrônicos => 2018 => Edital nº 03/2018. 

2. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

DIA: 27/09/2018. 

HORÁRIO: 09hs (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

CÓDIGO UASG: 925978 

3. DO OBJETO 

3.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas especializadas no fornecimento de forro 

mineral e forro de gesso acartonado, conforme características e condições estabelecidas no Edital e seus 

Anexos.  

3.2  Os itens 01 e 02 do Termo de Referência (Anexo I), foram renumerados no Edital de licitação para 

cumprimento da Lei Distrital n° 4.611/2011 da seguinte forma:  

 Item 01 ampla concorrência; 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.dftrans.df.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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 Item 2 Cota Reservada de 25% em cumprimento ao disposto na Lei Distrital n° 4.611/2011, no art. 

8º do Decreto nº 35.592/2014 e no inciso III, do art. 48, da Lei Complementar nº 123/2006,  

 Item 3 Exclusivo para participação de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, em 

cumprimento ao disposto na Lei Distrital n° 4.611/2011, no art. 7º do Decreto nº 35.592/2014 e no inciso I, 

do art. 48, da Lei Complementar nº 123/2006, desde que estiverem enquadradas como beneficiárias do 

tratamento diferenciado e que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 

3.3 – Descrição do Objeto 

Item Tipo Descrição 
Unidade 

de 
medida 

Quantidade 

01 
Forro 

Mineral 

Fornecimento de forro mineral em placas removíveis para 
acomodação em perfil metálico tipo “T” invertido, nas 
dimensões 625 mm x 1250 mm, espessura compreendida entre 
13 e 16mm, borda da placa com acabamento reto (sistema 
“Lay in”), com pintura texturizada acrílica de ação 
bacteriostática na cor branca padrão RAL 9010, livre de 
formaldeído, pesando no mínimo 2,9kg/m² e no máximo 4,7 
kg/m², textura média a fina com furos não-predominantes, 
resistência ao fogo Classe A (ABNT NBR 9442), com 
coeficiente de isolamento acústico CAC mínimo 35 resistente 
a fungos e bactérias (DIN 53739), referência "ARMSTRONG 
FINE" ou equivalente. (AMPLA CONCORRÊNCIA)  

 M²  1755 

02 
Forro 

Mineral 

Fornecimento de forro mineral em placas removíveis para 
acomodação em perfil metálico tipo “T” invertido, nas 
dimensões 625 mm x 1250 mm, espessura compreendida entre 
13 e 16mm, borda da placa com acabamento reto (sistema 
“Lay in”), com pintura texturizada acrílica de ação 
bacteriostática na cor branca padrão RAL 9010, livre de 
formaldeído, pesando no mínimo 2,9kg/m² e no máximo 4,7 
kg/m², textura média a fina com furos não-predominantes, 
resistência ao fogo Classe A (ABNT NBR 9442), com 
coeficiente de isolamento acústico CAC mínimo 35 resistente 
a fungos e bactérias (DIN 53739), (COTA RESERVADA)  

 M²  585 

   03 

Forro de 
gesso 

Acartonado -
 Gyprex 

Fornecimento de  forros removíveis compostos por uma placa 
de gesso acartonado, revestida a quente, com uma película 
rígida de pvc,  para acomodação em perfil metálico tipo “T” 
invertido nas dimensão da placa; 625 mm x 1250 
mm, espessura da placa 8mm, Cor; branco, Módulo do forro 
eixo á eixo; 625x1250mm,  Acabamento linho; Película de 
PVC padrão liso, Resistência á umidade; RH90%, Refletância 
Luminosa; LR 80%, Teste de resistência ao fogo; propagação 
de chama CLASSE A IP 0a25 NORMA 9442/1986, Laudo 
IPT No 971-040, Teste de Determinação da Densidade ótica 
específica de fumaça; DM = 44 NORMA ASTM E-662, IPT 
No 971-041, Teste de lavabilidade; IPT 98.983-
205; Coeficiente de condutividade térmica; 
0,16Kcal/h.m2.oC, Densidade; 735Kg/m3, , com coeficiente 
de isolamento acústico CAC mínimo 35. (PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE ME/EPP).  

M² 310 
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3.4  A Especificação detalhada do objeto, segue descrito no Anexo I - Termo de Referência, deste edital. 

3.5 Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas no sistema ComprasNet e as 

constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Orçamentária: 26.204 – Transporte Urbano do Distrito Federal; 

Programas de Trabalho: 26.122.6001.8517.0076 – Manutenção de Serviços Gerais – DFtrans – Plano Piloto 

Fonte: 100 – Ordinária não vinculada;  

Natureza da despesa: 33.90.30 – Material de Consumo. 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

5.1. Poderão Participar deste Pregão as empresas interessadas do ramo de atividade do objeto desta 

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

5.2. Possuam registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

(SICAF), que será requisito obrigatório para fins de habilitação, por meio do sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br.  

5.3. Considerando o art. 97 da Lei nº 8.666/93, será realizada prévia pesquisa junto aos Portais na Internet 

de Governos (STC/GDF e CEIS/CGU) e no CNJ (condenações cíveis por atos de Improbidade 

Administrativa) para aferir se existe algum registro impeditivo ao direito de participar de licitações ou 

celebrar contratos com a Administração Pública. (Parecer n° 314/2016 e 82/2016 PRCON/PGDF). 

5.5 A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às 

condições deste Edital. 

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

decorrente: 

 5.6.1 Empresas que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, 

concurso de credores, dissolução, liquidação, estrangeiras que não funcionem no país, nem aquelas que 

tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, 

Municipal e Distrital, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com 

o Poder Público aplicada por qualquer das esferas de governo. 

 5.6.2 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 

humanos em comum, exceto se demostrado que não agem representando interesse econômico em comum. 

(Parecer n° 314/2016 e 82/2016 PRCON/PGDF).  

 5.6.3.  Empresas constituídas em consórcios e pessoas físicas.  

 5.6.3.1.  Não será permitida a participação de empresas reunidas em CONSÓRCIO, pois, a aquisição 

não envolvem questões de alta complexidade e de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não 

tenham condições de suprir os requisitos de habilitação. Esta medida busca ampliar a competitividade e a 

obtenção da proposta mais vantajosa, em atendimento ao art. 3º, § 1º, inciso I da Lei 8.666/93. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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 5.6.3.2.  Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de referência, ou do projeto 

básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 

(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

 5.6.3.3.  Considera-se participação indireta, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante 

ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a 

estes necessários. O disposto aplica-se aos membros da comissão de licitação. (Parecer n° 314/2016 e 

82/2016 PRCON/PGDF). 

 5.6.3.4.  Vedada a participação na licitação de empresa ou empresário impedido de licitar e contratar 

com a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme disposto no artº 7º da Lei 

10.520/2002. 

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

seja familiar de agente público (cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive), preste serviços ou desenvolva projeto no órgão 

ou entidade da órgão ou entidade da Administração Pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em 

comissão ou função de confiança por meio de: (Decreto nº 32.751/11, art. 8º) (Parecer n° 314/2016 e 82/2016 

PRCON/PGDF). 

I - Contrato de serviço terceirizado;  

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

III - convênios e os instrumentos equivalentes. 

 5.6.3.6.  A vedação estende-se às uniões homoafetivas (Decreto n°32.751/11, art. 3º, § 3°). 

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

o (s) mesmo (s) item (s). Também não poderão participar pessoas jurídicas que sejam controladoras, 

coligadas ou subsidiárias umas das outras. 

6 DO BENEFÍCIO ÀS ENTIDADES PREFERÊNCIAIS (ME/EPP) 

6.1 As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação para os itens de 

Ampla Concorrência, em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, devendo para isso fazer o seu devido enquadramento como ME ou EPP em campo 

próprio no sistema, QUANDO DO CADASTRO DE SUA PROPOSTA, DECLARANDO assim, para 

fins legais, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 

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

Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º, que estão aptas a 

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

relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar. 
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6.2 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação desta licitação, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 

mesmo que está apresente alguma restrição; 

6.2.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 

pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

6.2.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.1 implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

6.3 Nas licitações de ampla concorrência será assegurada, como critério de desempate, preferência 

de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

6.3.1.  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam de até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem 

classificada. 

6.3.2.  O item 01 destina-se à Ampla Concorrência. 

6.4 Para efeito do disposto no 6.3, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

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

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame;  

6.4.2.  Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificadas, serão convocadas as próximas colocadas que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 

6.4.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

6.4.3.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 6.4.1 e 6.4.2, será realizado sorteio, 

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

melhor oferta. 

6.4.4.  Na hipótese da não-contratação nos termos previstos 6.3, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

6.4.5.  O disposto no 6.3, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

6.4.6.  No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento 

dos lances, sob pena de preclusão. 
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6.5 Fica reservado ao item 03 a participação EXCLUSIVA para participação de Microempresas ou 

Empresas de Pequeno Porte, em cumprimento ao disposto na Lei Distrital n° 4.611/2011, no art. 7º do 

Decreto nº 35.592/2014 e no inciso I, do art. 48, da Lei Complementar nº 123/2006, desde que estiverem 

enquadradas como beneficiárias do tratamento diferenciado e que atenderem a todas as exigências constantes 

deste Edital e seus Anexos. 

6.6 Fica reservado ao item 02 a COTA RESERVADA participação das Microempresas, Empresas de 

Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, em atendimento ao disposto no art. 8° do Decreto n° 

35.592/2014 e no inciso III do art. 48, da Lei Complementar n.° 123/2006, conforme demonstrado no Anexo 

I do Termo de Referência. 

6.6.1 Empresas que não estiverem enquadradas como beneficiárias do tratamento diferenciado, 

poderão registrar as suas propostas quanto ao item em questão sem, no entanto, utilizar-se da condição de 

empresa beneficiária do tratamento diferenciado, a fim de possibilitar a continuidade do procedimento 

licitatório com relação à cota reservada, caso nenhuma das empresas beneficiárias se sagre vencedora do 

certame, em atendimento ao art. 26, §4° da Lei n°4.611/2011. 

6.6.2 Será inabilitada a empresa que, uma vez não enquadrada como beneficiária do tratamento 

diferenciado, oferecer proposta utilizando-se da condição de entidade preferencial para a cota reservada, em 

atendimento ao art. 26, §5° da Lei n° 4.611/2011. 

6.6.3 Na hipótese de não haver vencedor dentre as empresas beneficiárias do tratamento 

diferenciado para a cota reservada, está poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, 

diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes (ampla concorrência), desde que pratiquem o preço 

do primeiro colocado da cota principal, respeitando a classificação de cada uma no sistema. 

6.6.4 Para que o item seja adjudicado ao licitante da ampla concorrência, este deverá registrar sua 

proposta no sistema e se abster de ofertar lances a fim de que seja operacionalizada a negociação e 

adjudicação via Sistema. 

6.6.5 Caso o licitante vencedor da cota reservada seja o mesmo da cota principal do mesmo 

objeto (cota de ampla participação), a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, a ser 

compatibilizado pelo pregoeiro na fase de negociação no sistema. 

6.6.6 A aplicação da cota reservada não poderá ensejar a contratação por preço superior ao 

valor ofertado pela ampla concorrência. 

6.6.7 Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem 

adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas, empresas de pequeno porte ou 

microempreendedores individuais, ressalvados os casos em que a cota reservada seja insuficiente para 

atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos 

termos do art. 8°, §40 do Decreto n. 8.538, de 2015. 

7 DO CREDENCIAMENTO  

7.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.  
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7.2 O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

7.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 

Pregão. 

 7.3.1 Será verificada a composição societária das empresas a serem contratadas, no 

sistema SICAF, para comprovar a inexistência de servidores da autarquia na relação de sócios. 

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

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou 

entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros. 

7.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 

sistema para imediato bloqueio de acesso. 

7.6 A licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a 

sessão pública, considerando que o credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 

na forma eletrônica. 

7.7 Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que tem pleno conhecimento das exigências previstas no Edital e declarar que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação. 

7.8 Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar 

mais de uma Licitante. 

8 DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA DE PREÇO. 

8.1 As empresas que desejarem participar do Pregão deverão enviar a proposta eletronicamente, até o dia e 

horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo deste Edital, ou no primeiro dia útil subsequente, na 

hipótese de não haver expediente nessa data, devendo todos os campos do formulário disponibilizado ser 

preenchidos, observando as orientações contidas no mencionado endereço. 

8.2 A empresa licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

8.3 Incumbirá à empresa licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

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

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

8.4 Até a abertura da sessão, as empresas licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

8.5 Os licitantes deverão inserir proposta, em língua portuguesa, com Valor Unitário e Total de cada 

ITEM ofertado, em moeda nacional, considerando e incluindo todos os tributos, fretes, tarifas e demais 

despesas decorrentes da execução do objeto. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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 8.5.1  Até a data e hora marcada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio do 

Sistema Eletrônico, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, quando, então encerrar-se-á, 

automaticamente, a fase de recebimento das propostas.  

8.5.2 Os preços unitários e totais da proposta a ser encaminhada pelo sistema ComprasNet não 

poderão exceder a duas casas decimais. Havendo necessidade do arredondamento, este deverá se dar para 

menor. 

8.5.3 Para efeito de aceitabilidade da proposta não serão admitidos valores superiores aos preços 

oficiais ou estimados pelos órgãos interessados, para os itens. O desrespeito a essa regra levará o item a 

ser considerado fracassado, caso não se obtenha êxito com a negociação a ser solicitada, seguindo a 

ordem de classificação. 

8.5.4 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 

acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os materiais e/ou serviços serem fornecidos sem ônus 

adicional. 

8.6 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada. 

8.7 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta 

ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções 

previstas neste Edital. 

8.8 A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte da empresa licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela 

contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos. 

8.9 A proposta deverá possuir validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de 

sua apresentação. Na ausência de indicação expressa na proposta ofertada pelo licitante do prazo de validade, 

será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias para todos os efeitos.  

8.10 Os produtos da proposta deverão ter "compatibilidade de especificação técnica e de desempenho", 

conforme estabelecida no art. 15, inc. I, da Lei nº 8.666/93;  

8.11 As proponentes deverão apresentar propostas em consonância com as especificações técnicas deste 

documento com respectivas marcas, modelos e preços dos produtos ofertados;  

8.12 Serão desclassificadas as propostas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos no Termo de Referência; 

9 DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  

9.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local indicados neste Edital e seus Anexos. 

9.2 A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e que contenham vícios insanáveis, 

ilegalidades, ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

http://www.comprasnet.gov.br/
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9.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

9.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e as empresas 

licitantes. 

9.5 Iniciada a etapa competitiva, as empresas licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  

9.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo Valor Total do Item, não sendo aceito valores acima 

dos valores estimados no Anexo V e desde que atendidas às condições estabelecidas neste edital.  

9.6 Serão desclassificadas propostas que contenham preços unitário e total de cada item que compõe o 

lote, com valores excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim entendidos:  

I – preços excessivos, quando os mesmos apresentarem valores superiores ao preço estimado 

constante deste Ato Convocatório/Anexo; e  

II  –  preços  unitários  ou  totais  inexequíveis,  quando  forem  inferiores  ao  custo  de  produção,  

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

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

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

9.8 As empresas licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

9.9 A empresa licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema.  

9.9.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 

(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos 

9.10 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  

9.11 Durante o transcurso da sessão pública, as empresas licitantes serão informadas, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação.  

9.12 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível às empresas licitantes para a recepção dos lances.  

9.13 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá 

reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro às participantes.  

9.14 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, que informará, com 

antecedência de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos, o prazo para início do tempo de iminência.  

9.15 Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, 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.  
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9.16 Caso a empresa licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese 

de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ela ofertado, para efeito de ordenação das 

propostas. 

9.17 Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não 

serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como 

um dos critérios de classificação.  

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

10.1 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, a pregoeira poderá encaminhar, pelo 

Sistema Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja 

obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes 

daquelas previstas no Edital. 

 10.1.1 A negociação será realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes.  

 10.1.2 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com a empresa licitante para que seja obtido preço melhor. 

10.2 O licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar no prazo máximo de 2 (duas) horas, 

contadas a partir da solicitação da Pregoeira, via sistema, no campo “Enviar Anexo”, ou por endereço 

eletrônico: colic@dftrans.df.gov.br , em caso de INDISPONIBILIDADE do SISTEMA COMPRASNET, 

a proposta de preços, juntamente com a documentação complementar prevista para aceitação de proposta. 

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

prorrogado pela Pregoeira, desde que verificados motivos razoáveis para o atendimento da solicitação, por 

mais 1 (uma) hora, caso a solicitação se dê dentro da primeira convocação. Findo o prazo, a função de enviar 

anexo do fornecedor selecionado desaparecerá, após operacionalização pela Pregoeira da opção “encerrar 

convocação” e da opção de “recusar proposta”. 

10.4 A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografa ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

licitante ou seu representante legal. 

 10.4.1 A proposta final deverá ser elaborada conforme modelo descrito no Anexo IV do Edital, à 

qual deverá conter as informações de que a empresa cumpre integralmente todas as especificações e 

exigências do Edital e seus Anexos.  

10.5 A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência bancária da empresa 

licitante vencedor, para fins de pagamento.  

10.6 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação.  

10.7 Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores superiores aos preços 

oficiais ou estimados pelo DFTRANS. O desrespeito a essa regra levará os itens a serem considerados 

fracassados, caso não se obtenha êxito com a negociação a ser solicitada, seguindo a ordem de 

classificação.  
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10.8 Para efeito de aceitabilidade da menor proposta ou menor lance considera-se manifestamente 

inexequível, aquele que, comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da 

contratação. 

10.9 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

10.10 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços apresentados na Planilha de Custos e Formação 

de Preços com aqueles praticados no mercado; 

10.11 No julgamento da habilitação e das propostas, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que 

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

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

10.12 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Pregoeira, desde que 

não haja majoração do preço proposto.  

10.13 Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento de impostos e 

contribuições na forma do Simples Nacional, exceto para atividades de prestação de serviços previstas nos 

§§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006. 

10.14 Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, a Pregoeira examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.15 Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a continuidade da mesma. 

10.16 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

10.17      Será desclassificada a proposta final que: 

10.17.1 Contenha vícios ou ilegalidade; 

10.17.2 Não apresente as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência; 

10.17.3 Apresente preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital; 

10.17.4 Apresente preços unitários incompatíveis com os preços dos insumos, acrescidos dos 

respectivos encargos, conforme Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pelo órgão, observados 

os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 

10.17.5 Apresente preços manifestamente inexequíveis; 

10.17.6 Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à 

produtividade apresentada. 

10.18 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, a empresa licitante deverá comprovar sua condição 

de habilitação, na forma determinada neste Edital e seus Anexos. 



 

 

                  SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE 
            DFTRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL 

            COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - COLIC 

 

 

SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Asa Norte – Estação Rodoferroviária – Sobreloja – Ala Sul – CEP 70.631-900 – 
BRASÍLIA – DF 

 

 

11.  DA HABILITAÇÃO. 

11.1 Encerrada a etapa de análise de proposta de preços, a Pregoeira solicitará o envio dos documentos 

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

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

colic@dftrans.df.gov.br, em caso de INDISPONIBILIDADE do SISTEMA COMPRASNET, em até 2 

(duas) horas, contados a partir da solicitação. (Conforme Instrução Normativa nº 01/2014 – 

SLTI/MPOG, Art.3º-A.) 

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

prorrogado pela Pregoeira, desde que verificados motivos razoáveis para o atendimento da solicitação, por 

mais 1 (uma) hora, caso a solicitação se dê dentro da primeira convocação. Findo o prazo, a função de 

enviar anexo do fornecedor selecionado desaparecerá, após operacionalização pela Pregoeira da opção 

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

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

proposta, no prazo estipulado no item 11.1. 

11.2 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

11.2.1 Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (habilitação parcial); 

11.2.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

11.2.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

11.2.4 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

11.2.5  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 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. 

11.2.6. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

11.2.7 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 

quando a empresa licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

11.2.8 Caso a Pregoeira não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, 

ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no 

prazo de 1 (uma) hora, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste edital, sob pena 

de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatuto o art. 43, § 1º da LC n.º 123/2006, 

regulamentada pelo Decreto Distrital nº 35.595/2014. 

11.3 As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão apresentar 

documentos que supram tais exigências. 

11.4 O Licitante devidamente cadastrado no SICAF deverá encaminhar a seguinte documentação 

complementar: 

11.4.1 Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda do Distrito Federal, em conformidade com o 

art. 193 da Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), c/c o inc. XIII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 e 

art. 14, inc. V, do Decreto Federal nº 5.450/2005 c/c art. 7º do Decreto Distrital nº 25.966/2005. Esta certidão 

será exigida se não estiver contemplada no SICAF; 

11.4.2  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

11.4.3 Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, 

expedida por distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição ou revalidação nos últimos 30 

(trinta) dias que antecedem à sessão abertura da licitação, caso o documento não consigne o seu prazo de 

validade; 

11.4.4 Certidão Conjunta (Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, e Certidão (Negativa ou Positiva com 

Efeitos de Negativa) do Instituo Nacional do Seguro Social – INSS, expedida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (CND); 

11.4.5 Certidão de quitação com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, conforme o 

domicílio ou sede da licitante, admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na 

forma da Lei. 

11.4.6 Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal – 

CRF; 

11.4.7 Cópia autenticada da cédula de identidade do Titular da empresa licitante ou do procurador;  

11.4.8 Quando se tratar de representante designado, este deverá apresentar instrumento público ou 

particular de procuração, com firma reconhecida, com poderes para a prática dos atos inerentes ao contrato, 

acompanhado do registro comercial, no caso de empresa individual; estatuto ou contrato social em vigor no 

caso de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores e inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

11.4.9 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores e alterações ou da consolidação respectiva; 

11.4.10  Os documentos mencionados no item 11.4.9 deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

11.4.11  Registro comercial, no caso de empresário individual;  

11.4.12  Comprovante de Inscrição e de situação cadastral Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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11.4.13   Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estatual, municipal ou distrital, relativa ao 

domicilio ou sede do licitante, concernente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto o contrato;  

11.5 DECLARAÇÕES enviadas por meio do sistema Compras Governamentais: 

I – Declaração, sob as penas da lei, afirmando a inexistência de fato impeditivo da habilitação, 

contendo o compromisso de comunicar eventual superveniência de fato dessa natureza;  

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

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

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

a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666/93);  

III - Declaração de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de acordo com 

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

IV  -  Declaração  de  Elaboração  Independente  de  Proposta,  conforme  estabelecida  na  Instrução 

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

DOU de 17/09/2009; 

 11.5.1 Declaração de que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770/2012 

(Sustentabilidade Ambiental), conforme modelo constante no Anexo II do Edital; 

11.6 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira suspenderá a 

sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

11.7 Será inabilitada a empresa licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital e seus 

Anexos. 

11.8 No caso de inabilitação haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente. 

11.9 Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 

comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração, para a regularização da documentação.  

11.10 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

11.11 A empresa fica obrigada a manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, durante a contratação. 

11.12 A empresa que não incluir a documentação de habilitação em campo próprio disponibilizado pelo 

sistema ou encaminhar para o endereço eletrônico em caso de indisponibilidade do primeiro, quando 

solicitado pelo (a) pregoeiro (a), ou que não enviar sua proposta de preço, bem como a documentação de 

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

Decreto 26.851/2006 alterado pelo Decreto nº 35.831/2014 e alterações posteriores. 
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11.13 Sendo aceitável sua(s) proposta(s), documentação de habilitação e findando todas as fases da 

licitação, a empresa vencedora do certame deverá encaminhar TODA a documentação encartada no sistema 

do Comprasgovernamentais, original ou cópia autenticada, endereçado na Gerência de Contratos e Licitações 

no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Asa Norte – Estação Rodoferroviária, sobreloja – Ala 

Sul – CEP: 70.631-900 – BRASÍLIA - DF, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da solicitação da 

Pregoeira. 

12. DOS RECURSOS  

12.1 A Pregoeira declarará a empresa vencedora e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, 

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

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2 Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de 

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

12.2.1 Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

12.3 A falta de manifestação motivada da empresa licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito e a consequente adjudicação do objeto pela Pregoeira à empresa licitante vencedora. 

12.4  Uma vez admitido o recurso, a empresa recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis 

à defesa de seus interesses. 

12.5 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital. 

12.7  Não serão conhecidos recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais. 

12.8 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias e do Edital, será declarado o proponente 

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

13.1.1  A adjudicação será realizada por Item. 

13.2 O objeto da licitação será adjudicado à empresa licitante declarada vencedora, por ato da Pregoeira, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

13.3 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 
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14.        DO VALOR ESTIMADO DA DESPESA 

14.1 O valor estimado máximo dos itens para a aquisição do objeto deste procedimento licitatório é de 

R$ 139.648,10 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dez centavos). 

14.2 O orçamento estimado objeto deste Edital e seus Anexos está disponível às licitantes para consulta 

nos autos do Processo nº 00098.000.08896/2018-61. 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 

15.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência Anexo I, constante neste Edital e seus Anexos. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 

16.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência Anexo 

I, constante neste Edital.  

17. DO PAGAMENTO. 

17.1 As obrigações referentes às condições de pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência 

Anexo I, constantes neste Edital e seus Anexos. 

18. DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS. 

18.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, a licitante/adjudicatária que:  

18.1.1 Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

18.1.2 Apresentar documentação falsa; 

18.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5 Não mantiver a proposta; 

18.1.6 Comportar-se de modo inidôneo; 

18.1.6.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

18.1.7 Cometer fraude fiscal. 

18.2 A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará 

sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

18.2.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta da licitante; 

18.2.2 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 

prazo de até cinco anos; 

18.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
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18.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à licitante/adjudicatária, observando-se o procedimento previsto 

na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

18.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, 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. 

18.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

18.7 As sanções por atos praticados no decorrer da aquisição estão previstas no Termo de 

Referência Anexo I e seus Anexos, constantes neste Edital. 

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

19.1 A apresentação de esclarecimentos, questionamentos e impugnação contra o presente Edital será 

processada e julgada na forma e nos prazos previstos no Decreto Federal nº 5.450/2005, recepcionado pelo 

Decreto Distrital nº 25.966/2005, mediante petição a ser enviada exclusivamente, para o endereço eletrônico: 

colic@dftrans.df.gov.br. 

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

anteceder a abertura da sessão pública, no endereço eletrônico: colic@dftrans.df.gov.br 

19.3 Caberá à Pregoeira, auxiliado pela unidade requisitante, decidir sobre a petição no prazo de até 24 

(vinte e quatro) horas. 

19.4 Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que haja modificação dos seus termos que 

impactem na formulação da proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do 

certame. 

19.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser envidados ao 

pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico pelo endereço eletrônico: colic@dftrans.df.gov.br. 

19.6 As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pela Pregoeira por meio do sítio eletrônico: 

www.comprasgovernamentais.gov.br e www.dftrans.df.gov.br (opção Acesso à Informação => Licitações => 

Pregões Eletrônicos => 2018 => Edital nº 03/2018), ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para 

obtenção das informações prestadas pela Pregoeira. 

19.7        As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.  

19.8 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos 

autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

19.9 Não serão reconhecidos as impugnações e os pedidos de esclarecimento apresentadas após o 

respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado 

legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente, ou interpostos por meio de fac-

símile. 

19.10 A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada 

para a administração da sociedade, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou 

mailto:colic@dftrans.df.gov.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.dftrans.df.gov.br/
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contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de 

procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar Edital). 

20 DA SUSTENTABILIDADE. 

20.1 As normas definidas para este item são as estabelecidas no Termo de Referência Anexo I e seus 

Anexos, constantes neste Edital. 

21         DOS DISPOSITIVOS ANTICORRUPÇÃO. 

21.1 Em cumprimento ao Decreto Distrital nº 34.031/2012, havendo irregularidades neste 

instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, pelo telefone 0800-

6449060. (Parecer nº 330/2014-PROCAD/PGDF). 

22 DISPOSIÇÕES GERAIS. 

22.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pela Pregoeira. 

22.2 Não havendo possibilidade de conexão do DFTRANS com o site 

www.comprasgovernamentais.gov.br no dia da realização da licitação será publicado um aviso na página do 

órgão www.dftrans.df.gov.br (opção Acesso à Informação => Licitações => Pregões Eletrônicos => 2018 => 

Edital nº 03/2018), ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas 

pela Pregoeira. 

22.3 No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não 

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

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

22.4  A Adjudicação e Homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

22.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

22.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a  

22.7 Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

22.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

22.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.dftrans.df.gov.br/
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22.11 A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogá-lo em 

face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. A anulação do procedimento licitatório induz à do 

contrato. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 

cumprimento do contrato.  

22.12 A DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal reserva-se ao direito de revogar total ou 

parcialmente a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da Lei nº 8.666/93, não cabendo às 

licitantes o direito a indenização, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da citada lei.  

22.13 Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, 

ao final, será assinada pelo pregoeiro e pelos proponentes presentes;  

22.14 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo pregoeiro, de acordo com o que reza a Lei nº 

10.520/2002, o Decreto Distrital nº 23.460/2002, Decreto nº 5.450/2005, aplicável no Distrito Federal por 

força do Decreto Distrital nº 25.966/2005, Instrução Normativa nº 02/2008 – MPOG, aplicável no Distrito 

Federal por força do Decreto Distrital nº 36.063/2014, e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993. 

22.15 O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos 

www.comprasgovernamentais.gov.br e www.dftrans.df.gov.br , e também poderão ser lidos e/ou obtidos no 

endereço SAIN- Setor de Áreas Isoladas Norte – Asa Norte – Estação Rodoferroviária – Sobreloja – Ala Sul 

– CEP: 70.631-900 – Brasília - DF, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 

horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados. 

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I - Termo de Referência e seus Anexos 

ANEXO II - Declaração de Sustentabilidade Ambiental; 

ANEXO III – Planilha de dados cadastrais; 

ANEXO IV- Modelo de Proposta de Preços; 

ANEXO V - Planilha de Estimativa de Preços Máximos 

 

Brasília - DF, 17 de setembro de 2018. 
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TALITA REBECA LARA DE SOUSA 

Matrícula: 264.180-1 

PREGOEIRA 
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Ite Tipo Des iç o
U idade

de
edida

Qua dade

Fo o
Mi e al

Fo e i e toàdeà fo oà i e alàe àpla asà e ovíveisàpa aàa o odaç oàe àpe filà et li oà po
T à i ve do,à asàdi e s esà à à à à ,àespessu aà o p ee didaàe t eà àeà ,
o daàdaàpla aà o àa a a e toà etoà siste aà La ài ,à o àpi tu aàte tu izadaàa íli aàdeàaç o
a te iost aà aà o à a aà pad oà RáLà ,à liv eà deà fo aldeído,à pesa doà oà í i o
, kg/ ²àeà oà i oà , àkg/ ²,àte tu aà diaàaàfi aà o àfu osà o-p edo i a tes,à esist ia

aoà fogoà Classeà áà áBNTà NBRà ,à o à oefi ie teà deà isola e toà a ús oà CáCà í i oà
esiste teàaàfu gosàeà a t iasà DINà ,à efe ia"áRM“TRONGàFINE"àouàe uivale te.

à

àM²

à
.

   02

Fo oàde
gesso

á a to ado
-àG p e

Fo e i e toàdeààfo osà e ovíveisà o postosàpo àu aàpla aàdeàgessoàa a to ado,à eves daàa
ue te,à o àu aàpelí ulaà ígidaàdeàpv ,ààpa aàa o odaç oàe àpe filà et li oà poà T ài ve do
asàdi e s oàdaàpla a;à à à à à ,àespessu aàdaàpla aà ,àCo ;à a o,àM duloàdo

fo oàei oà à ei o;à ,à à á a a e toà li ho;à Pelí ulaà deà PVCà pad oà liso,à Resist iaà
u idade;à RH %,à Reflet iaà Lu i osa;à LRà %,à Testeà deà esist iaà aoà fogo;à p opagaç oà de
ha aàCLá““EàáàIPà a àNORMáà / ,àLaudoàIPTàNoà - ,àTesteàdeàDete i aç oàda
De sidadeà aàespe ífi aàdeàfu aça;àDMà=à àNORMáàá“TMàE- ,à IPTàNoà - ,àTesteàde
lava ilidade;à IPTà . - ;à Coefi ie teà deà o du vidadeà t i a;
, K al/h. .oC,àDe sidade;à Kg/ ,à ,à o à oefi ie teàdeàisola e toàa ús oàCáCà í i o
.

M²
à

à

. DA JUSTIFICATIVA

. àE àfu ç oàdasài filt aç esà aàlajeàdoàedi ioàsedeào o euàgotei asàe àv iasàpla asàdoàfo o,ào asio a doà a has,àe pe oàe
dete io aç o,àhave doàaà e essidadeàdaà e oç oàdeàv iasàpla as.àCo àisso,àh àaàe posiç oàdoà a ea e toàdeà edeàeàel t i a,àal àdaàtu ulaç o
hid uli a.

. àDia teàdessaà ausa,àfo a àadotadasàasà edidasà o e vasàdeà a ute ç oàdoàtelhadoàdoàedi ioàpa aàaà e epç oàdasà huvas,
eli i a doà o àissoàoàt a s o doàdeà guaà aàlajeàoà ueào asio avaàasài filt aç es.

. à Desseà odo,à aà a uisiç oà dasà Pla asà deà fo oà i e alà jus fi a-seà pelaà e essidadeà deà su s tui à asà pla asà deà fo oà ueà se
e o t a à a hadasàeàe pe adasàe àfu ç oàdaàsuaàdete io aç o,à e à o oà epo àasàpla asàfalta tes.

. à áà a uisiç oà p opostaà al à daà elho iaà doà aspe toà visualà eà est oà doà edi ioà “edeà doà DFTRáN“,à esulta à ta à e
elho iaà aà o diç oàdeàsaúdeàdosàusu iosàdoàp dioàj à ueàhave àaàeli i aç oàdasàpla asà ofadasàeàaà i ulaç oàdeàpoei aào iu daàdoàfo o,

e àfu ç oàdaà e o posiç oàdoàfo o.

à

. DO LOCAL DE ENTREGA

. àOsàfo osàse oàe t eguesà aàsedeàdoàT a spo teàU a oàdoàDist itoàFede alà–àDFTRáN“,à lo alizadaà oà“áINà–à“eto àdeàã eas
IsoladasàNo teà–àEstaç oàRodofe ovi iaà–à“o elojaà–àálaà“ulà–àB asíliaàDFà–àTelefo e:à - ;

à

Nº Local Pavimento Quantidade de
placas de Forro

Ed.àRodofe ovi ia T eoàeà ºàa da . à ²

Ed.àRodofe ovi ia Ba hei os/àCopa à ²

TOTAL 2.650 m²
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. DOS PRA)OS DE FORNECIMENTO

. ààáàe p esaàfo e edo aàdeve àe t ega àoà ate ialàsoli itadoàpelaàCONTRáTáNTE,à oàp azoàdeà àdiasàúteis,à o tadosàaàpa
doà e e i e toàdeàsoli itaç oàofi ialàe i daàpelaàGe iaàdeà“up i e tosà-àGE“UP.

. ààáàa uisiç oà à ealizadaà o àfo e i e toàe àpa elaàú i a,àse doàe e adoà edia teàpaga e toàdaàfatu a.

à

. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

. àOsà ate iaisàse oà e e idosàdaàsegui teàfo a:

         . . à P oviso ia e te:à E t egueàpeloà espo s velà aàfis alizaç o,à edia teà e i o,àpa aàefeitoàdeàposte io à ve ifi aç oàda
o fo idadeà doà o jetoà o à aà espe ifi aç o;à e;à o pa aç oà o à osà fo osà j à e iste tes,à ap sà ve ifi aç oà daà ualidadeà eà ua dadeà e
si ila idadeà doà ate ialà e t egueà eà aà o se ue teà a eitaç o,à desdeà ueà o p ovadoà aà ade uaç oà doà o jetoà aosà te osà desteà Te oà de
Refe ia.

     ààààààààà . . àDefi i va e te:àe àat à àdiasàúteis,àap sàoà e e i e toàp ovis io,ào asi oàe à ueàseàfa à o sta àoàatestoàdaà ota
fis al.

. àOsàp odutosàe t eguesàe àdes o fo idadeà o àoàespe ifi adoà esteàTe oàouàoài di adoà aàp opostaàse oà ejeitadosàpa ial
ouà total e te,à o fo eàoà aso,àeàaàCo t atadaà se ào igadaàaà su s tuí-losà oàp azoàdeà àdiasàúteis,à o tadosàdaàdataàdoà e e i e toàde
o fi aç oàes itaà e essa ia e teàa o pa hadaàdoàTe oàdeàRe usaàdeàMate ial,àso àpe aàdeài o e àe àat asoà ua toàaoàp azoàdeàe e uç o.

. àOsà ate iaisàdeve oàse àdevida e teàe t eguesà oàp azoà i oàdeà àdiasàúteis,à o tadosàaàpa àdaà o u i aç oàofi ial
daà e i daà pelaà Ge iaà deà “up i e tosà -à GE“UP,à so à pe aà deà apli aç oà dosà sa s esà p evistasà esteà Te oà eà out asà eguladasà pelaà Leià º
. / .

à

. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO CONTRATANTE

. à Efetua à oà paga e toà à o t atadaà deà a o doà o à asà No asà deà Pla eja e to,à O ça e to,à Fi a ças,à Pat i ioà e
Co ta ilidadeàdoàDF;

. à à átesta à ouà e usa à asà otasà fis aisà ap ese tadasà pelaà o t atada,à ap sà ve ifi aç oà daà o fo idadeà doà ate ial/se viço
o sta teà aà otaà o àoàefe va e teà e e ido;

. àRejeita ,à oàtodoàouàe àpa te,àosà ate iaisàe t eguesàe àdesa o doà o àasàespe ifi aç esà o dasà esteàTe oàdeàRefe ia;

. à Re e e à osà ate iaisà asà o diç esà i teg aisà desteà Te oà deà Refe ia,à o se vadosà osà disposi vosà legaisà ua toà ao
RECEBIMENTOàPROVI“ÓRIOàeàDEFINITIVO,àesta doàoào jetoàe à o fo idadeà o àasà o diç esàeàespe ifi aç esàt i as;

à

. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

. à áà e p esaà o t atadaà deve à o u i a à fo al e teà aoà g oà o t ata teà ual ue à a o alidadeà deà a te à u ge teà e
p esta àosàes la e i e tosàjulgadosà e ess ios.

. àáàe p esaà o t atadaàdeve àp ove àaà o t ata teàdasài fo aç esà e ess iasà àade uadaàe e uç oàdoào jeto;

. àáàe p esaà o t atadaàdeve àassu i àtodaàaà espo sa ilidadeàpelosàe a gosàfis aisàeà o e iaisà esulta tesàdoàfo e i e to
doào jetoàdoàp ese teàTe oàdeàRefe ia;

. àN oàdei a àdeàe e uta à ual ue àa vidadeà e ess iaàaoàpe feitoàfo e i e toàdoào jeto,àso à ual ue àalegaç o,à es oàso
p ete toàdeà oàte àsidoàe e utadaàa te io e teà ual ue à poàdeàp o edi e to;

à

. DO PAGAMENTO

. àPa aàoà e e i e toàaàe p esaàdeve à o p ova àsuaà egula idadeàpo à eioàdosàsegui tesàdo u e tos,àe àple aàvalidade:

. . àà“e eta iaàdaàRe eitaàFede alàdoàB asil:àCe d oàNega vaàdeàD itosàRela vosà sàCo t i uiç esàP evide i iasàeà s
deàTe ei os;
. . àCai aàE o i aàFede al:àCe fi adoàdeàRegula idadeàdoàFu doàdeàGa a aàpo àTe poàdeà“e viçoà–àFGT“;

. . à“e eta iaàdeàFaze daàdoàDist itoàFede al:àCe d oàdeàRegula idadeà o àaàFaze daàdoàDist itoàFede al;

. . àJus çaàT a alhista:àCe d oàNega vaàdeàD itosàT a alhistasà–àCNDT.

. àOàpaga e toàse à ealizadoàdeàa o doà o àoàDe etoàDist italà ºà . / à ueàesta ele eàasàNo asàdeàPla eja e to,
O ça e to,àFi a ças,àPat i ioàeàCo ta ilidadeàdoàDF;

. àáà otaàfis alàap ese tadaàdeve àse àa alisadaàeàatestadaàouà e usadaàat àoà ºàdiaàú làap sàsuaàap ese taç o.àOàpaga e to
est à o di io adoà aoà atestoà aà otaà fis al,à po à se vido à desig ado,à ueà ep ese taà aà a eitaç oà eà egula idadeà dosà e uipa e tosà eà p eços
o sta tesà aà otaàfis al;

. àáàCo t atadaàdeve àe t ega à àCo t ata teàaà otaàfis alàdevida e teàp ee hidaàe,àseàopta teàdoà“IMPLE“,àoàTe oàdeàOpç o,
o fo eàlegislaç oàpe e te;

. àásàe p esasà o àsedeàouàdo i ílioà oàDist itoàFede alà o à ditosàdeàvalo esàiguaisàouàsupe io esàaàR$à . , à i oà il
eais àte oàseusàpaga e tosàfeitosàe lusiva e teà edia teà ditoàe à o taà o e te,àe à o eàdoà e efi i io,àju toàaoàBa oàdeàB asíliaà“/á
–à BRB.à Pa aà ta toà deve oà ap ese ta à oà ú e oà daà o taà o e teà eà ag iaà pa aà aà efe vaà dosà ditos,à o fo eà esta ele idoà oà De eto
Dist italà ºà . / ,àdeà àdeàfeve ei oàdeà ;

. àáàCo t atadaàfa àjusàaoà e e i e toàdeàpaga e toàape asàe à o t ap estaç oà à ealizaç oàefe vaàdeà o p aàpo àpa teàda
Co t ata te,à oàse doàdevidaà ual ue à et i uiç oàpe u i iaàu i a e teàe àvi tudeàdaàe ist iaàdeà elaç oà o t atual;

. àáàCo t ata teà oàseà espo sa iliza àpeloàpaga e toàdeà uais ue àa uisiç esà oà ealizadasàouàsoli itadasàpeloàE e uto àou
e àdes o fo idadeà o àesteàTe oàdeàRefe ia.

à

. DAS PENALIDADES

. àCasoàaà o t atadaà oà u p aài teg al e teàouàe àpa teàasào igaç esàassu idas,àga a daàaàp viaàeàa plaàdefesa,àesta
sujeitaà sàsa ç esàp evistasà oàDe etoà ºà . àdeà àdeà aioàdeà ,à oàDe etoà ºà . àdeà àdeàjulhoàdeà àeà oàDe etoà ºà . àde

àdeàagostoàdeà àe,àsu sidia ia e te,à sàp evistasà aàLeiàFede alà ºà . / ;
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. àPa aàapli aç oàdasàsa ç esàad i ist avas,àaàád i ist aç oàPú li aàdeve àga a àaàa plaàdefesa,àdeàa o doà o àaàsegui te
ta ela;

. àáuta uiaàpode àde la a àaà ulidadeàdoàRegist oàeàp o ede à ovoà e ta eàli itat io,àal àdeàsoli ita àaosà g osà o pete tes
aàsuspe s oàte po iaàdeàpa ipaç oàe àli itaç oàeài pedi e toàdeà o t ata à o àaàád i ist aç o,àpo àp azoà oàsupe io àaà à dois àa os.

OCORRÊNCIA MULTA

Atraso a e trega dos serviços

át à àdias , àdoàvalo àpo àdiaàdeàat aso

á i aàdeà àdias , àdoàvalo àpo àdiaàdeàat aso

. àPe sis doàoà oà u p i e toàdosàp azosàp evistos,àassi à o oàhave doàaà i e e uç oàpa ialàouà totalàdoà fo e i e to,àa
áuta uiaàpode àde la a à aà ulidadeàdoàRegist oà eàp o ede à ovoà e ta eà li itat io,à al à deà soli ita à aosà g osà o pete tesà aà suspe s o
te po iaàdeàpa ipaç oàe àli itaç oàeài pedi e toàdeà o t ata à o àaàád i ist aç o,àpo àp azoà oàsupe io àaà à dois àa os.

à

. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

. àásàdisposiç esà o sta tesà esteàI st u e toàfo a àela o adasà o à aseà osàsegui tesà o a vos:

ààààààààà . . àLeisàFede aisà ºà . / ,à . / ,à . / ;

ààààààààà . . àLeiàCo ple e ta à ºà / ;

ààààààààà . . àLeisàDist itaisà ºà . / ,à . / ;

ààààààààà . . àDe etosàFede aisà ºà . / ;à . / ;

ààààààààà . . àDe etosàDist itaisà ºà . / ;à . / ;à . / ;à . / ;à . / ;à . / ;à

à

. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

. àáà odalidadeàdeàli itaç oàse àdefi idaàpelaàCoo de aç oàdeàLi itaç esàeàCo t atosàap sàaà ealizaç oàdaàpes uisaàdeàp eços,
o àoào je voàdeàate de àaosàp i ípiosàlegaisàdaàt a spa ia,àefi i iaàeàe o o i idadeàpa aàaàád i ist aç oàPú li a;

. àOà it ioàdeàjulga e toàse àoàdeàMENOR PREÇO,àe àate ç oàaoàa t.à ,ài isoàI,àdaàLeià ºà . / ;

. àâ s àli ita te s àve edo a s àse o àadjudi adosàosào jetosàdaàli itaç oàpa aàeve tualàfutu aàa uisiç o.

 

. DA CLASSIFICAÇÃO DO BEM COMUM

. àOào jetoàdestaàli itaç oàseàe uad aà osàte osàdoàpa g afoàú i o,àdoàa t.à ª,àdaàLeià . ,àdeà ,àa olhidaà oàDist ito
Fede alàpeloàDe etoà ºà . / ,àpo àseàt ata àdeà e à o u ,à o à a a te ís asàeàespe ifi aç esàusuaisàdeà e ado..

à

. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

. à áà pes uisaà deà e adoà se à ealizadaà pelaà Ge iaà deà Co p asà eà Co t ataç esà eà deve à segui à asà espe ifi aç esà e
ua ta vosà o dosà oàáNEXOàI.

à

.  DA SUSTENTABILIDADE

. àáà o t atadaàdeve àde la a à ueàate deàaosà e uisitosàdeàsuste ta ilidadeàp evistosà oàa t.à ºàdaàLeiàDist italà .ºà . / ,
e à o fo idadeà o àoàDe etoà ºà . / ,à ueà egula e taàoàa t.à ºàdaàLeià ºà . / ,à ueàesta ele eà i ple e taç oàdeà it ios,
p asàeàaç esàdeàlogís aàsuste t velà oà itoàdaàád i ist aç oàPú li aàdoàDist itoàFede alàdi eta,àaut ui aàeàfu da io alàeàdasàe p esas
estataisàdepe de tes,àdeve doàse ào se vadosàosà e uisitosàa ie taisà o à e o ài pa toàa ie talàe à elaç oàaosàseusàsi ila es.

à

. DO CONTRATO/EMPENHO

. àCo side a doà ueà osàte osàdoàa t.à ,à§ ºàdaàLeià . / à àdispe s velàoà"te oàdeà o t ato"àeàfa ultadaàaàsu s tuiç o
pelaàNotaàdeàE pe ho,àaà it ioàdaàád i ist aç oàeài depe de te e teàdeàseuàvalo ,à osà asosàdeà o p aà o àe t egaài ediataàeài teg alàdos
e sàad ui idos,àaàDFTRáN“àe i àNotaàdeàE pe hoàe àsu s tuiç oàaoàCo t ato,ào se va doàosàte osàeà o diç esàele adosà esteàTe oàde

Refe ia.

. àáàa uisiç oà à ealizadaà o àfo e i e toàe àpa elaàú i a,àse doàe e adoà edia teàpaga e toàdaàfatu a.

à

. DOS DISPOSITIVOS ANTICORRUPÇÃO.

. àE à u p i e toàaoàDe etoàDist italà ºà / ,àhave doà i egula idadesà esteà i st u e to,àe t eàe à o tatoà o àa
Ouvido iaàdeàCo ateà àCo upç o,àpeloàtelefo eà - .à Pa e e à ºà / -PROCáD/PGDF .

à

. DAS OBSERVAÇÕES GERAIS

. àáà elaç oàesta ele idaàe t eàaàCo t ata teàeàaàCo t atadaàse à egidaàpelaàLeiàFede alà ºà . / ,àpelosàDe etosàDist itais
ºà . / àeà ºà . / àeàsuasàalte aç es,àse àp ejuízoàdeàde aisà o asàapli veisàaosà o t atosàad i ist a vos.

à

. DO FORO

. à Fi aà eleitoà oà Fo oà deà B asília/DF,à o à e ú iaà e p essaà aà ual ue à out o,à pa aà di i i à asà dúvidasà efe e tesà aosà autos
p o essuais.

à

à
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Ela o adoàpo :à

Maria do Car o Ca pos Rodrigues 

A alista de Tra sporte Ur a o

à

à

à

Deàa o do

Rafael Barros Mello

Coorde ador de Logís a

à

à

Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àMARIA DO CARMO CAMPOS RODRIGUES - Matr.
- ,àA alista de Tra sportes Ur a os,àe à / / ,à sà : ,à o fo eàa t.à ºàdo

De etoà °à . ,àdeà àdeàsete oàdeà ,àpu li adoà oàDi ioàOfi ialàdoàDist itoàFede alà º
,à ui ta-fei a,à àdeàsete oàdeà .

Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àRAFAEL BARROS MELLO - Matr. - ,
Coorde ador a  de Logís a,àe à / / ,à sà : ,à o fo eàa t.à ºàdoàDe etoà °à . ,
deà àdeàsete oàdeà ,àpu li adoà oàDi ioàOfi ialàdoàDist itoàFede alà ºà ,à ui ta-fei a,

àdeàsete oàdeà .

áàaute idadeàdoàdo u e toàpodeàse à o fe idaà oàsite:
h p://sei.df.gov. /sei/ o t olado _e te o.php?
a ao=do u e to_ o fe i &id_o gao_a esso_e te o= à
ve ifi ado =à à digoàCRC=àA AEDF .

"B asíliaà-àPat i ioàCultu alàdaàHu a idade"

“áINà-àEstaç oàRodofe ovi iaà“o elojaàálaà“ulà-àBai oà“eto àã easàIsoladasàNo teà-àCEPà - à-àDF

à
à

- / - Do .à“EI/GDFà



                        GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
               DFTRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL                  

               COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - COLIC 

 

ANEXO II – DO EDITAL 

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

   

 ___________________________________ condições de participação no Pregão nº 
___/2018, estando enquadrada nas boas práticas em sustentabilidade ambiental, de acordo 
com os critérios exigidos pela Lei Distrital nº 4.770/2012, cumprindo todas as suas 
exigências. 

 

Brasília-DF, ____ de __________ de 2018. 

 

______________________________________________ 
Nome, RG, cargo e assinatura do representante legal da empresa 

 
 
 
 

OBS.: emitir preferencialmente em papel que identifique a licitante. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
               DFTRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL                  

               COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - COLIC 

 

ANEXO III – DO EDITAL 
PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS 

Dados da Empresa:  
Razão Social  
CNPJ  
Endereço Completo  
CEP  
Fones / Fax  
E-mail  
Site Internet  
Optante SIMPLES  SIM ( ) NÃO ( )  
 

Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato: 

Nome 
Cargo 
Nacionalidade 
Estado civil 
Profissão 
Endereço Completo 
Fone / Fax 
CEP 
E-mail 
Carteira de Identidade 
Órgão Expedidor 
CPF 
 
Dados Bancários da Empresa: 
Banco 
Agência 
Conta 
 
Dados do Contato com a Empresa: 
 
Nome 
Cargo 
Endereço Completo 
CEP 
Fone / Fax 
E-mail 
Brasília-DF, ____ de __________ de _____. 
_____________________________________________ 
Representante Legal 
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ANEXO IV – DO EDITAL 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

Item Materiais 
Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

1 

Forro Mineral - Fornecimento de forro mineral 
em placas removíveis para acomodação em perfil 
metálico tipo “T” invertido, nas dimensões 625 
mm x 1250 mm, espessura compreendida entre 
13 e 16mm, borda da placa com acabamento reto 
(sistema “Lay in”), com pintura texturizada 
acrílica de ação bacteriostática na cor branca 
padrão RAL 9010, livre de formaldeído, pesando 
no mínimo 2,9kg/m² e no máximo 4,7 kg/m², 
textura média a fina com furos não-
predominantes, resistência ao fogo Classe A 
(ABNT NBR 9442), com coeficiente de 
isolamento acústico CAC mínimo 35 resistente a 
fungos e bactérias (DIN 53739), 
referência"ARMSTRONG FINE" ou 
equivalente. (AMPLA CONCORRÊNCIA)  

M² 1755                    -    

2 

Forro Mineral - Fornecimento de forro mineral 
em placas removíveis para acomodação em perfil 
metálico tipo “T” invertido, nas dimensões 625 
mm x 1250 mm, espessura compreendida entre 
13 e 16mm, borda da placa com acabamento reto 
(sistema “Lay in”), com pintura texturizada 
acrílica de ação bacteriostática na cor branca 
padrão RAL 9010, livre de formaldeído, pesando 
no mínimo 2,9kg/m² e no máximo 4,7 kg/m², 
textura média a fina com furos não-
predominantes, resistência ao fogo Classe A 
(ABNT NBR 9442), com coeficiente de 
isolamento acústico CAC mínimo 35 resistente a 
fungos e bactérias (DIN 53739), 
referência"ARMSTRONG FINE" ou 
equivalente. (AMPLA CONCORRÊNCIA)  

M² 585   

3 

Forro de gesso Acartonado - Gyprex - 
Fornecimento de  forros removíveis compostos 
por uma placa de gesso acartonado, revestida a 
quente, com uma película rígida de pvc,  para 
acomodação em perfil metálico tipo “T” 
invertido nas dimensão da placa; 625 mm x 1250 
mm, espessura da placa 8mm, Cor; branco, 
Módulo do forro eixo á eixo; 625x1250mm,  
Acabamento linho; Película de PVC padrão liso, 
Resistência á umidade; RH90%, Refletância 
Luminosa; LR 80%, Teste de resistência ao fogo; 
propagação de chama CLASSE A IP 0a25 
NORMA 9442/1986, Laudo IPT No 971-040, 
Teste de Determinação da Densidade ótica 
específica de fumaça; DM = 44 NORMA ASTM 
E-662, IPT No 971-041, Teste de lavabilidade; 
IPT 98.983-205; Coeficiente de condutividade 
térmica; 0,16Kcal/h.m2.oC, Densidade; 
735Kg/m3, , com coeficiente de isolamento 

M² 310                    -    
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acústico CAC mínimo 35. 
(PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP) 

 
Valor Total  R$            -    

 
 

OBS:   Inclusão na Proposta das seguintes informações:                     
 

 Descrição detalhada do item, COM INDICAÇÃO de todas as características dos serviços, com especificações 

claras e detalhadas; 

 Inclusão de toda e qualquer observação necessária ao conhecimento do DFTRANS que complementem as 

especificações mínimas requeridas referentes aos serviços. 

 Preço unitário e Total da proposta em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso. 

 Declaração expressa de que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive 

tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a 

incidir sobre o objeto desta licitação, inclusive para a entrega dos materiais no endereço indicado no Edital. 

 Declaração expressa de estar de pleno acordo com todas as condições e obrigações constantes do edital e seus 

anexos. 

 Prazo de validade da Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias. 

 Razão social, endereço completo, telefone/fax, da empresa proponente, CNPJ, nome do banco, agência e n° da 

conta bancária onde deseja receber os seus créditos. 

 

PREÇO TOTAL DA PROPOSTA R$:_________ ( valor por extenso ) 

VALIDADE DA PROPOSTA: ______/______/______ (Não inferior a 60 dias) 

RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________ 

ENDEREÇO: ___________________________________________________ 

TELEFONE: _______________ FAX: __________ E-MAIL:____________ 

BANCO: _____ AGÊNCIA: ________ CONTA CORRENTE:____________ 

 

__________________, ____ de _________________ de ________ 

 

- carimbo padronizado de CNPJ - 

 

_______________________________________ 

Assinatura do responsável pela empresa 
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ANEXO V – DO EDITAL 

 Planilha demonstrativa de valores estimados 
 
 

Materiais 
Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

Forro Mineral - Fornecimento de forro mineral 
em placas removíveis para acomodação em perfil 
metálico tipo “T” invertido, nas dimensões 625 
mm x 1250 mm, espessura compreendida entre 
13 e 16mm, borda da placa com acabamento reto 
(sistema “Lay in”), com pintura texturizada 
acrílica de ação bacteriostática na cor branca 
padrão RAL 9010, livre de formaldeído, pesando 
no mínimo 2,9kg/m² e no máximo 4,7 kg/m², 
textura média a fina com furos não-
predominantes, resistência ao fogo Classe A 
(ABNT NBR 9442), com coeficiente de 
isolamento acústico CAC mínimo 35 resistente a 
fungos e bactérias (DIN 53739), 
referência"ARMSTRONG FINE" ou 
equivalente.  

M² 2.340  R$ 54,10 R$ 126,594,00 

Forro de gesso Acartonado - Gyprex - 
Fornecimento de  forros removíveis compostos 
por uma placa de gesso acartonado, revestida a 
quente, com uma película rígida de pvc,  para 
acomodação em perfil metálico tipo “T” 
invertido nas dimensão da placa; 625 mm x 1250 
mm, espessura da placa 8mm, Cor; branco, 
Módulo do forro eixo á eixo; 625x1250mm,  
Acabamento linho; Película de PVC padrão liso, 
Resistência á umidade; RH90%, Refletância 
Luminosa; LR 80%, Teste de resistência ao fogo; 
propagação de chama CLASSE A IP 0a25 
NORMA 9442/1986, Laudo IPT No 971-040, 
Teste de Determinação da Densidade ótica 
específica de fumaça; DM = 44 NORMA ASTM 
E-662, IPT No 971-041, Teste de lavabilidade; 
IPT 98.983-205; Coeficiente de condutividade 
térmica; 0,16Kcal/h.m2.oC, Densidade; 
735Kg/m3, , com coeficiente de isolamento 
acústico CAC mínimo 35. 

M² 310 R$ 42,11  R$ 13.054,10 

Valor Total Estimado  R$ 139.648,10 

 


