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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Assessoria de Obras e Infraestrutura de Esporte e Lazer

 

Termo de Referência - SEL/GAB/ASOINFRA  

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de 30
(trinta) trocadores de calor, além da reposição de conexões, para atender as necessidades dos Centros Olímpicos e Paraolímpicos da
Estrutural, Ceilândia, Samambaia, São Sebas�ão, Santa Maria, Riacho Fundo I e Recanto das Emas, de forma à atender as necessidades desta
Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Os Centros Olímpicos e Paralímpicos têm como obje�vo incen�var a prá�ca espor�va entre crianças e adolescentes de 04 a 17
anos, integrar o adulto, o idoso e pessoas com deficiência em programas que es�mulem um hábito de vida saudável e formar equipes
espor�vas que possam revelar talentos para o cenário espor�vo. São realizados também ações educa�vas que preservam os recursos naturais
tornando assim um planeta mais sustentável, ações abordando o tema água importância da sua preservação/ uso racional, contribuir na
prevenção e combate ao uso de drogas, álcool e ao bullying, entre outros.

2.2. A Secretaria de Esporte e Lazer é responsável pela gestão de doze Centros Olímpicos e Paraolímpicos dentro do Distrito Federal.
Onze dos doze Centros Olímpicos e Paraolímpicos possuem piscina, piscinas semiolímpicas e/ou infan�s e/ou tanque de saltos,
pra�camente todas aquecidas.

2.3. Os equipamentos que compõe o sistema de aquecimento das piscinas nos Centro Olímpico e Paraolímpico são fundamentais
para o pleno funcionamento das piscinas, uma vez que a mesma é u�lizada para prá�cas de exercícios �sicos durante todo o ano, sendo o
conforto térmico de grande relevância para a prá�ca espor�va.

2.4. Em virtude do tempo e da baixa manutenção ao longo dos anos, parte destes equipamentos danificou se a ponto de serem
sucateados. No ano de 2019 a Secretaria de Esporte e Lazer celebrou um contrato de manutenção corre�va e preven�vas destes
equipamentos, através do contrato SEI 00220-00003765/2019-52 com uma empresa especializada.

2.5. Após queixas da empresa quanto a situação de alguns equipamentos, a mesma manifestou-se através do Relatório Técnico
N°008 ART (78653809), quanto a necessidade de subs�tuição de diversos trocadores de calor, informando seu sucateamento e jus�ficando a
não manutenção por não haver mais peças de reposição para o conserto no mercado.

2.6. Nos onze COPs, as piscinas são u�lizadas para o desenvolvimento de a�vidades espor�vas em diversas modalidades,
abrangendo uma faixa de crianças até idosos. Nas circunstâncias atuais, a temperatura da água das piscinas, dependendo do horário e
condições climá�cas, encontra-se fria; longe das condições ideais para o desenvolvimento das prá�cas despor�vas e do fornecimento da
prestação de um serviço público de qualidade aos usuários.

2.7. Cabe frisar que a Secretaria de Esporte e Lazer não conta com mão de obra especializada para realizar a instalação desse �po
de equipamento.

2.8. É necessário que os Centros Olímpicos e Paraolímpicos que visam atendimento ao público estejam em boas condições de uso.

2.9. Os materiais empregados e os serviços executados, de fornecimento e instalação deverão obedecer a todas as normas ao
objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

2.9.1. Normas da ABNT;

2.9.2. Manual de Obras Públicas – Edificações – Prá�cas da SEAP/SLTI;

2.9.3. Normas das concessionárias de serviços públicos;

2.9.4. Legislações correlatas.

2.10. Além disso, considerando a reforma das piscinas dos Centros Olímpicos e Paralímpicos, o presente objeto visa acompanhar as
restaurações necessárias para que todos os sistemas aquá�cos funcionem de forma plena, assegurando o interesse público e
dando con�nuidade aos atendimentos prestados à sociedade, uma vez que estes equipamentos oferecem mais conforto e bem-estar aos seus
usuários.

 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

3.1. A aquisição obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019, recepcionada pelo Decreto Distrital nº 40.205, de 30 de outubro de 2019 e aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº
8.666, de 21 de julho de 1993 e alterações posteriores, bem como demais norma�vos constantes no Instrumento Convocatório.

3.2. Ademais, o presente termo de referência foi elaborado com fundamento nos seguintes norma�vos: 

3.3. Lei nº 8.078/1990, que estabelece normas de proteção e defesa do consumidor;

3.4. Lei nº 8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Cons�tuição Federal, ins�tui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências;

3.5. Lei nº 10.520/2002, que ins�tui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da
Cons�tuição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências;
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3.6. Lei Complementar nº 123/2006, que ins�tui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera
disposi�vos das Leis nº 8.212 e nº 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga
as Leis nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e nº 9.841, de 5 de outubro de 1999;

3.7. Decreto Federal nº 10.024/2019, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito
da administração pública federal, recepcionado no âmbito da administração direta e indireta do Distrito Federal, por meio do Decreto distrital
nº 40.205/2019;

3.8. Decreto Federal nº 9.412/2018, que atualiza os valores das modalidades de licitação de trata o art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.

3.9. Lei Distrital nº 4.611/2011, que regulamenta no Distrito Federal o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, as Leis Complementares nº 127, de 14 de agosto de 2007, e nº 128, de 19 de dezembro de 2008, e dá outras providências;

3.10. Lei Distrital nº 4.770/2012, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação
de obras e serviços pelo Distrito Federal;

3.11. Lei Distrital nº 5.525/2015, que estabelece que, em compras e contratações de bens e serviços, qualquer que seja a modalidade
de licitação, o valor a ser pago não seja superior à média de preços do mercado, no âmbito do Distrito Federal, e dá outras providências;

3.12. Decreto Distrital nº 23.287/2002, que aprova modelo de Termos-Padrão e serem u�lizados no âmbito do Distrito Federal e dá
outras providências;

3.13. Decreto Distrital nº 23.460/2002, que regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e
serviços comuns, ins�tuída pela Lei Federal n.º 10.520/2002.

3.14. Decreto Distrital nº 25.966/2005, que ins�tui o e-Compras, Sistema de Controle e Acompanhamento de Compras e Licitações e
Registro de Preços do Distrito Federal, e dá outras providências (especificamente o art. 7º deste Decreto);

3.15. Decreto Distrital nº 26.851/2006, que regulamenta a aplicação de sanções administra�vas previstas na Lei nº. 8.666/1993;

3.16. Decreto Distrital nº 32.598/2010, que aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do
Distrito Federal, e dá outras providências;

3.17. Decreto Distrital nº 32.767/2011, que dispõe sobre a regulamentação para a movimentação dos recursos financeiros alocados à
“Conta Única” do Tesouro do Distrito Federal, e dá outras providências.

3.18. Decreto Distrital nº 35.592/2014, que regulamenta o tratamento preferencial e simplificado nas contratações públicas das
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais previsto na Lei 4.611/2011, estabelece regras para a
elaboração do Plano Anual de Contratações Públicas para ampliação da par�cipação das denominadas en�dades preferenciais, e dá outras
providências;

3.19. Decreto Distrital nº 36.520/2015, que estabelece diretrizes e normas gerais de licitações, contratos e outros ajustes para a
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal e dá outras providências;

3.20. Decreto Distrital nº 37.121/2016, que dispõe sobre a racionalização e o controle de despesas públicas no âmbito do Distrito
Federal;

3.21. Decreto Distrital nº 38.934/2018, que dispõe sobre a aplicação, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito
Federal, da Instrução Norma�va nº 5/2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;

3.22. Decreto Distrital nº 39.103/2018, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o Sistema de Registro de Preços e dá outras
providências.

3.23. Instrução Norma�va nº 05/2017 – MP/SLTI, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços
sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

3.24. Decreto Distrital nº 39.453/2018, que regulamenta a Lei distrital nº 5.525, de 26 de agosto de 2015, que estabelece que, em
compras e contratações de bens e serviços, qualquer que seja a modalidade de licitação, o valor a ser pago não seja superior à média de
preços do mercado, no âmbito do Distrito Federal;

3.25. Portaria nº 514/2018/SEPLAG, que regulamenta os procedimentos administra�vos básicos para realização de pesquisa de
preços na aquisição de bens e contratação de serviços em geral na forma do Decreto distrital nº 39.453, de 14 de novembro de 2018;

3.26. Portaria nº 356/2019, CGDF que estabelece os procedimentos de verificação previstos no art. 5º do Decreto nº 39.860, de 30
de maio de 2019;

3.27. Decreto Distrital nº 41.497, de 18 de novembro de 2020, que exclui a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito
Federal da Central de Compras, obras e serviços de que trata o art. 2º da Lei nº 2.340, de 12 de abri de 1999, alterada pela Lei nº 2.568 de 20
de julho de 2000. 

3.28. Portaria SEL nº 210/2020, que delega competências para o Subsecretário de Administração Geral atuar no âmbito dos
procedimentos licitatórios.

3.29. Portaria SEL 247/2021, que designa Pregoeiro e Equipe de Apoio para atuarem nos procedimentos licitatórios. 

3.30. É importante destacar o entendimento sobre o Tribunal de Contas da União sobre valores globais e unitários, assim esta equipe
chama a atenção para a Súmula nº 247 expressa por Aquela Corte:

[...]É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a
contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o obje�vo de propiciar a ampla par�cipação de
licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do
objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a
essa divisibilidade[...]." (grifo nosso)
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3.31. Ainda no que tange a instrumentos norma�vos, a Decisão Norma�va nº 02/2012 no Tribunal de Contas do Distrito Federal diz:

“[...]Art. 1º. Os órgãos e en�dades do Distrito Federal, nas licitações e contratações públicas que venham a realizar,
deverão:
a) Quanto ao parcelamento:

a.1. Considerar que o parcelamento do objeto não se opera apenas pela via formal, sendo, também, atendido pelo
parcelamento material, por intermédio da permissão para que empresas em consórcios venham a par�cipar do
certame, atendendo às disposições con�das nos ar�gos 23, §1º, e 15, IV, com a redação do art. 33, todos da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, desde que possa propiciar, para o caso concreto, a seleção da proposta mais vantajosa à
Administração, conforme prevê o art. 3º da mesma lei; ( grifo nosso)
a.2. Observar que:
1 - verificada a divisibilidade material do objeto a ser licitado, cabe ao administrador, caso não o parcele em itens ou
licitações dis�ntas, demonstrar previamente e no processo administra�vo da licitação, a ausência das circunstâncias
previstas no art. 23, §1º da Lei nº 8.666/93;

2 - o bem principal deve ser licitado separadamente dos acessórios e das pertenças, a exemplo de obras e
equipamentos, sendo que, em caso da opção pelo não parcelamento, deverá ser demonstrado o custo-bene�cio dessa
escolha sob aspectos de expressividade dos valores envolvidos, incidência de BDI e possibilidade de restrição à
compe��vidade, entre outros, bem como deverão ser apresentados os eventuais impedimentos de ordem técnica e
econômica;
3- o parcelamento material poderá propiciar a seleção da proposta mais vantajosa especialmente nas licitações de
objeto de grande complexidade, ou seja, objeto heterogêneo e indissociável cujos serviços mais relevantes demandem
a conjugação de empresas com especialidades diversas e/ou complementares para sua boa consecução, sem prejuízo
da aplicação dessa forma de parcelamento a outros casos em que puder proporcionar tal bene�cio à Administração;
4 - com vistas ao aproveitamento da economia de escala, é possível, em uma licitação dividida em lotes e/ou itens, a
apresentação, pelos interessados, em envelopes dis�ntos, de propostas de preço tanto para os lotes e/ou itens licitados
individualmente como uma proposta de preços geral para todos os lotes e/ou itens, sendo condicionante para a vitória
dessa proposta geral que ela seja inferior à somatória das melhores propostas individuais de preços para os lotes e/ou
itens, bem como que os preços sejam exequíveis, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 8.666/93, e que na hipótese de
aditamento contratual, o valor total despendido não supere aquele que se obteria com a adjudicação das propostas
individuais. Além disso, deverá ficar jus�ficado nos autos da licitação que a complexidade da contratação da obra, do
serviço ou do fornecimento de bens, pretendida pelo certame, caso ocorra a adjudicação de todos lotes e/ou itens a um
único licitante, não provocará o risco de inadimplência do contratado, nas condições e prazos convencionados;

 a.3.Aceitar as seguintes situações, sem prejuízo de outras, como jus�fica�vas técnicas para o não parcelamento
formal:
1 - interferência de uma obra ou serviço em outros a ponto de comprometer suas execuções, a segurança ou a
qualidade dos serviços;
 2 - interdependência entre os diversos componentes das obras ou serviços, o que transforma o objeto num conjunto
indissociável, como a construção de uma única instalação, em que obras e serviços devem ser executados de forma
sincronizada, sob pena de comprometer o resultado esperado, tanto em termos de cumprimento de cronograma,
quanto em relação à qualidade dos serviços e à perfeita delimitação da responsabilidade técnica;

 3 - realização de serviços indissociáveis, com interdependência entre seus componentes, onde a execução de um dos
itens leva a consequências imprevisíveis na execução de outro(s), necessitando evidenciar os aspectos de ordem
técnica que inviabilizam a integração de obras, serviços e equipamentos executados/fornecidos por diferentes
empresas; na medida do possível, essa demonstração deve ser realizada considerando cada obra ou serviço em
relação aos demais itens componentes do objeto; e
 4 - atendimento do princípio da padronização, visando assegurar a compa�bilidade de especificações técnicas e de
desempenho entre todas as obras civis de instalações prediais, cujas unidades devem funcionar em perfeita
integração e de forma a não trazer risco ao funcionamento dos sistemas; [...]”(grifo nosso)

3.32. Cumpre destacar que o parcelamento do objeto é tema constante de análises jurídicas, tendo como a regra o parcelamento,
entretanto no que compete a obra e serviços referentes a essa é fundamental a análise das exceções ora elucidadas das citações preditas.

3.33. Entende-se que os serviços descritos pela área técnica além de correlatos são dependentes entre si, além de que devem ser
executados de forma concomitante por uma empresa especializada no fornecimento e instalação. Por conseguinte, o parcelamento de forma
a considerar as localidades do objeto em questão poderia acarretar na ausência dos padrões constru�vos, haja vista que poderia ter mais de
uma empresa para executar o serviço em questão. Entretanto, considerando que os serviços em epígrafe serão executados em localidades
diferentes, entende-se que o parcelamento do objeto, em função da localidade, é passível de ser considerado em virtude da celeridade de
execução dos serviços, tendo em vista a possibilidade de execução dos serviços nos quatro locais, de forma simultânea. Dessa maneira, no
que diz respeitos às questões técnicas, entende-se que o parcelamento do objeto em análise É VIÁVEL. 

3.34. Em con�nuidade no que diz respeito à economia, é de notório saber que volume de serviço a ser executado e o desconto a ser
aplicado na precificação do mesmo serviço tendem a ser diretamente proporcionais, ou seja, quanto mais serviço maior a probabilidade de
desconto no valor, e como efeito ocorre uma redução do valor inicial. Essa tendência explica-se em virtude da garan�a de prestação de serviço
a um prazo maior, ou seja, uma garan�a de que a mão de obra será u�lizada por um prazo longilíneo, e dessa maneira entende-se que a
remuneração acompanha o prazo estendido. À vista disso, em análise das piscinas em cada localização, todas detém de pelo menos duas
piscinas. Ou seja, há a garan�a da con�nuidade do serviços. Dessa maneira, no que diz respeitos às questões econômicas, e também de modo
a preservar a economia de escala entende-se que o parcelamento do objeto em análise É VIÁVEL. 

3.35. No que diz respeito ao aproveitamento de mercado, bem como da garan�a de ampliação de compe��vidade a regra, conforme
predito é sempre o parcelamento. Dessa forma, entende-se que o parcelamento de acordo com as localidades irá prover a garan�a da
compe��vidade entre as interessadas. Diante disso, entende-se que o parcelamento do objeto, no que diz respeito ao melhor aproveitamento
de mercado e na garan�a de ampliação de compe��vidade, É VIÁVEL.

3.36. Em síntese, ao considerar os indicadores acerca de garan�a de economia de escala, vantajosidade técnica e econômica e ainda
o melhor aproveitamento de mercado foi verificado que o parcelamento do objeto em questão  É INDICADO.
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3.37. Por fim, o parcelamento do objeto foi realizado de acordo com sua localidade, conforme:

3.37.1. ITEM 01: Centro Olímpico e Paralímpico da Estrutural;

3.37.2. ITEM 02: Centro Olímpico e Paralímpico do Setor O - Ceilândia;

3.37.3. ITEM 03: Centro Olímpico e Paralímpico de Samambaia;

3.37.4. ITEM 04: Centro Olímpico e Paralímpico de São Sebas�ão;

3.37.5. LOTE 01: Centro Olímpico e Paralímpico de Santa Maria, Riacho Fundo I e Recanto das Emas.

3.38. Quanto à previsão do bene�cio da Cota Reservada prevista na Lei Distrital n° 4.61111, que regulamenta no Distrito Federal o
tratamento favorecido, as licitações do Distrito Federal deverão observar o disposto na Lei Complementar nº 123/06, que dispõe que haverá
cota reservada para aquisição de bens, serviços e obras de natureza divisível em bene�cio das en�dades preferenciais.

3.39. Assim, considerando o disposto na Lei Distrital nº 4.611/11, art. 26º que dispõe que "será estabelecida cota reservada para as
en�dades preferenciais nas licitações para aquisição de bens, serviços e obras de natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o
conjunto ou complexo do objeto" (grifo nosso), informa-se que os itens 01, 02, 03, 04 e Lote 01, serão para Ampla Concorrência e NÃO
HAVERÁ cota reservada para estes, tendo em vista que a divisão do itens geraria prejuízos quanto a economia de escala uma vez que o
objeto está parcelado de acordo com suas localidades e a sua divisão em cota reservada para empresas diferentes seria desvantajoso para
Administração Pública no que concerne às questões contratuais e ainda em possíveis inconvenientes ao processo de fornecimento e
instalação do objeto nos locais definidos. 

3.40. Sendo assim, ra�fica-se a não inclusão dos itens 01, 02, 03, 04 e lote 01 para Cota Reservada, tendo em vista a economicidade
aos Cofres Públicos e demais jus�fica�vas acima.

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO COMUM

4.1. O objeto desta licitação se enquadra nos termos do parágrafo único, do Art. 1º, da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada
no âmbito do Distrito Federal pelo Decreto nº 23.460/2002, que trata da modalidade de licitação denominada pregão, por se tratar de bem
comum, com caracterís�cas e especificações usuais de mercado.

4.2. Além disso, ressalte-se que a Lei do Pregão apresenta um conceito do �po aberto sobre o que seja comum. Assim, verificou-
se que as especificações dos serviços são usuais no mercado após analisar os três aspectos listados abaixo:

I - A possibilidade de padronizar o objeto por meio de critérios obje�vos e desempenho e qualidade comuns no mercado
correspondente;

II - Disponibilidade no mercado destes materiais; e

III - Verificado se as especificações adotadas eram usuais neste mesmo mercado.

4.3. Nesses termos, e ainda conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar a presente contratação foi considerada comum e
foi verificado que as especificações são usuais e estão de acordo com as prá�cas atuais de mercado.

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

5.1.  O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item, para os itens 01, 02, 03 e 04 e menor preço por lote, para
o Lote 01, em atenção ao Art. 7º, "caput", do Decreto Federal nº 10.024/2019.

5.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências con�das neste Termo de Referência e/ou
Edital, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado, em
consonância com o disposto no art. 48, inciso II, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/1993.

6. DA ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

6.1. Os trocadores de calor deverão seguir as recomendações técnicas definidas em planilha anexa de modo a atender as
necessidades apresentadas em Estudo Técnico

OBJETO POTÊNCIA
NOMINAL (W)

PRODUÇÃO TERMICA / CAPACIDADE
MAXIMA (Btu/h)

POTÊNCIA
ELÉTRICA

TENSÃO
(V)

PESO MÁXIMO
(Kg)

TROCADOR DE
CALOR (6.500 à 7.500) W 150.000 à 185.000 (Btu/h) TRIFÁSICO 220 V 175 KG

6.2. Os espaços públicos citados estão expostos a intempéries, sejam elas �sicas, químicas ou do próprio desgaste ocasionado pelo
uso excessivo e uma ausência de manutenção adequada, sendo item de extrema importância a manutenção, subs�tuição e reparo dos itens
levantados para garan�r a bom funcionamento dos espaços ora citados.

6.3. A contratada será responsável pelo fornecimento e instalação dos trocadores de calor, reposição das peças e conexões
necessárias, bem como a limpeza do local.

6.4. A re�rada das peças e equipamentos que forem subs�tuídos deverão ser alocados de acordo com a designação do executor.

7. DA DOCUMENTAÇÃO

7.1. Será necessária a apresentação de(s) Atestado(s) de Capacidade Técnico- Operacional(is) emi�das por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que prove(m) que a licitante tenha fornecido e instalado para órgão ou en�dade da administração pública direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, serviços em prédio público, comercial ou
industrial, com os seguintes quan�ta�vos mínimos:

 

ITEM 01
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Caracterís�cas da obra Unidade Quan�ta�vo Quan�dade mínima a ser exigida Percentual 

Fornecimento e Instalação de trocadores de calor Unidade 7 3 42,85%

 

ITEM 02

Caracterís�cas da obra Unidade Quan�ta�vo Quan�dade mínima a ser exigida Percentual 

Fornecimento e Instalação de trocadores de calor Unidade 7 3 42,85%

 

ITEM 03

Caracterís�cas da obra Unidade Quan�ta�vo Quan�dade mínima a ser exigida Percentual 

Fornecimento e Instalação de trocadores de calor Unidade 5 2 40%

 

ITEM 04

Caracterís�cas da obra Unidade Quan�ta�vo Quan�dade mínima a ser exigida Percentual 

Fornecimento e Instalação de trocadores de calor Unidade 7 3 42,85%

 

LOTE 01

Caracterís�cas da obra Unidade Quan�ta�vo Quan�dade mínima a ser exigida Percentual 

Fornecimento e Instalação de trocadores de calor Unidade 4 2 50%

 

7.2. É importante citar que o limite para as exigências de comprovação de capacidade técnico operacional estabelecido por esta
Secretaria, conforme se demonstra no quadro acima não ultrapassa o recomendado pelo egrégio Tribunal de Contas da União (TCU), estando
de acordo com o Acórdão nº 2215/2008 – Plenário, cujo percentual es�pulado é não superior a 50% (cinquenta por cento).

7.3. Comprovação de ap�dão no desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel às caracterís�cas do fornecimento e instalação,
por intermédio da apresentação de DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA que comprove que a licitante fornece ou já forneceu o serviço predito desta
pretensa contratação.

7.3.1. Para Contratos Privados: contrato e declaração de execução do serviço predito com firma reconhecida pelo contratante.

7.3.2. A licitante poderá apresentar tantos atestados quantos julgar necessários para comprovar o quan�ta�vo mínimo exigido para a
qualificação técnico-operacional, desde que a prestação dos serviços tenha ocorrido de forma concomitante.

7.3.3. Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, no mínimo,
um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo inferior.

8. DO LOCAL E DO PRAZO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

8.1. Centro Olímpico e Paralímpico da Estrutural, localizado na Área Especial 2 – Setor Norte - Guará, Brasília - DF, 70297-400

8.2. Centro Olímpico e Paralímpico do Setor O, localizado na QNO 9, Conjunto 1, Lote 1 - Ceilândia, Brasília - DF, 72252-097

8.3. Centro Olímpico e Paralímpico de Samambaia, localizado na QS 119, Área Especial, Samambaia Sul - Brasília - DF

8.4. Centro Olímpico e Paralímpico de São Sebas�ão, localizado na Quadra 2, Bairro São Bartolomeu - Brasília - DF, 70297-400

8.5. Centro Olímpico e Paralímpico de Santa Maria, localizado na Quadra Central 3, AE 4 - Av. Santa Maria Cl 410, Brasília - DF

8.6. Centro Olímpico e Paralímpico do Riacho Fundo, localizado na QS 16, lote F - Riacho Fundo I, Brasília - DF, 71820-200

8.7. Centro Olímpico e Paralímpico do Recanto das Emas, localizado na EQ 400/600 -  Brasília - DF, 70297-400

8.8. Os serviços que compõe o pretenso objeto deverão ser executados no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, nas quan�dades
determinadas pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal – SEL/DF, contados da assinatura do Contrato.

9. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO SERVIÇO

9.1. O recebimento e aceitação dos serviços  dar-se-á da seguinte forma:

9.1.1. Provisoriamente, em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação, por escrito, da conclusão dos serviços pela
CONTRATADA, após a realização de vistoria pela Fiscalização;



18/08/2022 14:34 SEI/GDF - 93377965 - Termo de Referência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=105292918&infra_sist… 6/13

9.1.2. Defini�vamente, em até 20 (vinte) dias úteis contados da vistoria, mediante a lavratura de termo de aceite, que será assinado
pelas partes, para que seja configurado o recebimento defini�vo.

9.2. Os materiais u�lizados nas manutenções deverão ser novos e de primeiro uso.

9.3. Se após o recebimento provisório for iden�ficada qualquer falha na execução, cuja responsabilidade seja atribuída à
Contratada, o prazo para efe�vação do recebimento defini�vo será interrompido, recomeçando sua contagem após o saneamento das
impropriedades detectadas.

9.4. Os serviços somente serão considerados executados mediante o recebimento defini�vo pelo executor do contrato.

9.5. Caso após o recebimento provisório constatar-se que os serviços possuem vícios aparentes ou redibitórios ou estão em
desacordo com as especificações ou a proposta, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanado o
problema.

9.6. O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a Contratada de sua responsabilidade civil pela solidez e segurança dos
serviços e dos materiais empregados, durante o período de garan�a previsto.

10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos
serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercido por
comissão designada, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666/93 e dos Decretos n° 32.598/2010 e n° 32.753/2011.

10.2. Os executores do contrato deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e
do contrato.

10.3. O órgão contratante deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração,
devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando VERIFICAR um viés con�nuo de desconformidade da prestação do serviço à
qualidade exigida.

10.4. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a
mensuração dos serviços prestados.

10.5. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada ensejará a aplicação de sanções
administra�vas, previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos ar�gos 77 e 87 da Lei nº
8.666, de 1993.

10.6. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todo o objeto deste Projeto Básico, a
Contratante reservar- se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalização sobre a prestação de serviços.

10.7. Assegura-se à CONTRATADA o direito à ampla defesa.

11. DAS PENALIDADES

11.1. O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada às sanções
previstas neste Projeto Básico, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a
rescisão unilateral.

11.2. A contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garan�da a prévia defesa, fica sujeita às sanções
estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, 27.069/2006 e 35.831/2014, a seguir relacionadas:

I - advertência;
II - multa; e

III - suspensão temporária de par�cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito
Federal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come�da.
a) Para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução do seu objeto, não man�ver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a
penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do
Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta come�da.
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo�vos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

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

11.4. Da Advertência

11.4.1.  A advertência é o aviso por escrito, emi�do quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e será
expedido pelo ordenador de despesas desta SEL/DF:

I - quando ocorrer o descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório; e

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

11.5. Da Multa

11.5.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas desta SEL/DF, por atraso injus�ficado
na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:
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I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços,
calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove
décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços,
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em
caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias não podendo
ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega,
sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem;
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o contrato ou re�rar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do
material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte
inadimplente; e
V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula
do contrato, exceto prazo de entrega.

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

I - mediante desconto no valor da garan�a depositada do respec�vo contrato, quando for o caso;

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
III - mediante procedimento administra�vo ou judicial de execução.

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

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

11.5.5.  Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respec�vos custos de cobrança.

11.5.6.  A multa poderá ser aplicada cumula�vamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta come�da,
consoante o previsto do subitem 11.2 e observado o princípio da proporcionalidade.

11.5.7.  Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se
houver jus�ficado interesse da unidade contratante em admi�r atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do
subitem 11.4.1.

11.5.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 11.5.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam
penalidades.

11.6.  Da Suspensão

11.6.1.  A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par�cipar de licitação e de contratar com a
Administração e será imposta pelo ordenador de despesas desta SEL/DF, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda
suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins�tuído pelo Decreto nº
25.966/2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

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

II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e
anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia auten�cada, de forma
defini�va;
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do
contrato; e
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, obje�vando obter, para si ou para
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
b) tenha pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação; e
c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento;

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

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

11.7.  Da Declaração de Inidoneidade

11.7.1.  A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista
dos mo�vos informados na instrução processual.

11.7.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo�vos que determinaram a
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.
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11.7.3. A declaração de inidoneidade e/ou sua ex�nção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão
extensivos a todos os órgãos/en�dades subordinadas ou vinculadas ao Poder Execu�vo do Distrito Federal, e à Administração Pública,
consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.8.  Das Demais Penalidades

11.8.1. As sanções previstas nos subitens 8.4 e 8.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos
contratos regidos pelas Leis Federais nos 8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002:

I - tenham sofrido condenação defini�va por pra�carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
II - tenham pra�cado atos ilícitos, visando frustrar os obje�vos da licitação; e

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

11.9. Do Direito de Defesa

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

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

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

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

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;
II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;
III - o fundamento legal da sanção aplicada; e IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição
no Cadastro da Receita Federal.

 

11.9.5. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos
subitens 11.2 e 11.3 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples apos�lamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei
nº 8.666, de 1993.

11.10. Do Assentamento em Registros

11.10.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

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

11.11.  Da Sujeição a Perdas e Danos

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

11.12. Disposição Complementar

11.12.1. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en�dade.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Executar os serviços conforme especificações e condições apresentadas neste Termo de Referência, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.

12.2.  Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quanto à execução dos serviços contratados.

12.3. A Contratada fica obrigada a possuir todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita
execução do objeto deste Projeto Básico.

12.4. Arcar com todos os custos necessários para a execução dos serviços, incluindo despesas dos tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, garan�a e quaisquer outros que incidam ou venham a
incidir.

12.5. Arcar com eventuais prejuízos causados ao contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades
come�das por seus empregados, conveniadas ou prepostas, na execução dos serviços contratados;

12.6. Os serviços especificados no objeto não excluem outros que porventura se façam necessários para a boa execução da tarefa
estabelecida pelo contratante, obrigando-se a Contratada a executá-los prontamente como parte integrante de suas obrigações.

12.7. Subs�tuir todo e qualquer material defeituoso em razão de ação ou de omissão involuntária, negligência, imprudência,
imperícia ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior sem ônus para a Contratante e sem implicar alterações nos prazos
es�pulados no presente Projeto Básico.

12.8. Responsabilizar-se civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que cause à Contratante, a seu preposto ou a terceiros, por
ação ou omissão, em decorrência da execução dos serviços, objeto deste termo, não cabendo à Contratante, em hipótese alguma,
responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes decorrentes.

12.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, tais como taxas, impostos, e multas,
resultantes da execução dos serviços, bem como assumir todos os ônus decorrentes do possível chamamento da Contratante em juízo como
li�sconsorte em ações trabalhistas ou de reparação civil, em decorrência da execução dos serviços.
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12.10. Responsabilizar-se perante a Contratante, pelos eventuais danos ou desvios causados aos bens que lhe forem confiados ou ao
seu preposto, devendo efetuar o ressarcimento correspondente, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa pela Contratada.

12.11. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicialmente contratado, nos termos do art. 65, §1° da Lei n°
8.666/1993.

12.12. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus
empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Distrito Federal ou a terceiros.

12.13. U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as
normas e determinações em vigor.

12.14. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

12.15. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permi�r a u�lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

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

12.17. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja sa�sfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

12.18. A Contratada fica obrigada a respeitar os termos es�pulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 143, de 27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, que proíbe conteúdo discriminatório contra
a mulher.

12.19. A Contratada fica obrigada a respeitar os termos es�pulados na Lei Distrital nº 5.375/2014, que ins�tui a Polí�ca Distrital para
Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências.

12.20. A Contratada fica obrigada ao cumprimento do disposto na Lei Distrital nº 6.112/2018.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. Nomear executor do contrato, ao qual serão incumbidas as atribuições con�das nas normas de execução orçamentária e
financeira vigente, e Lei de Licitações nº 8.666/1993.

13.2. Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar normalmente os serviços, bem como
prestar aos funcionários da contratada todas as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a ser solicitados
sobre os serviços.

13.3. Aplicar as penalidades cabíveis, previstas no respec�vo Edital, garan�da à prévia defesa.

13.4. Solicitar por escrito, durante o período de execução do objeto, a subs�tuição dos serviços que apresentarem defeito ou não
es�verem de acordo com a proposta.

13.5. Enviar à contratada as Ordens de Serviço, por e-mail, assegurando-se de que a contratada recebeu o documento.

13.6. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n.º 8.666/93 e suas
alterações.

13.7. Fazer vistoria criteriosa no ato da entrega (laudo de recebimento), para que seja constatado se o serviço está de acordo com o
que foi contratado, bem como as condições �sicas do material entregue, iden�ficando possíveis danos.

13.8. Efetuar o pagamento à Contratada, conforme es�pulado neste instrumento.

13.9.  Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da administração, tempes�vamente, todas as providências necessárias ao
bom andamento dos serviços.

13.10. Documentar as ocorrências havidas firmado juntamente com o preposto da Contratada.

13.11. Emi�r pareceres em todos os atos rela�vos à execução do contrato, em especial aplicação de sanções, alterações e
repactuações do contrato.

13.12. Permi�r o livre acesso dos empregados da Contratada para execução dos serviços.

13.13. Indicar as áreas onde serão instalados.

13.14. Quando da formalização das contratações decorrentes da ata de registro de preços, o órgão contratante deverá exigir a
implementação do Programa de Integridade das Empresas a serem contratadas pela Administração Pública do Distrito Federal, nos termos do
Disposto no art. 15 da Lei nº 6.112/2018, em cumprimentos as recomendações constantes na Nota Técnica SEI-GDF n.º 213/2018 -
SEPLAG/GAB/AJL, de 30 de abril de 2018. 

14. DO CUSTO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO

14.1. O valor total es�mado da presente contratação é de R$ 1.594.335,30 (um milhão, quinhentos e noventa e quatro mil
trezentos e trinta e cinco reais e trinta centavos)  , conforme descrição abaixo:

 

Centro Olímpico e Paralímpico da Estrutural 

ITEM DESCRIÇÃO Unidade QTD VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 Fornecimento e Unidade 7  R$ 53.144,51  R$ 372.011,57
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instalação de
trocadores de calor

e reposição de
peças e conexões

no Centro Olímpico
e Paralímpico da

Estrutural

VALOR TOTAL DO ITEM 01  R$ 372.011,57

Centro Olímpico e Paralímpico do Setor O - Ceilândia

ITEM DESCRIÇÃO Unidade QTD VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

2

Fornecimento e
instalação de

trocadores de calor
e reposição de

peças e conexões
no Centro Olímpico

e Paralímpico do
Setor O

Unidade 7  R$ 53.144,51  R$ 372.011,57

VALOR TOTAL DO ITEM 02  R$ 372.011,57

Centro Olímpico e Paralímpico de Samambaia

ITEM DESCRIÇÃO
Unidade

de
medida

QTD VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL 

3

Fornecimento e
instalação de

trocadores de calor
e reposição de

peças e conexões
no Centro Olímpico

e Paralímpico de
Samambaia

Unidade 5  R$ 53.144,51  R$ 265.722,55

VALOR TOTAL DO ITEM 03   R$ 265.722,55

Centro Olímpico e Paralímpico de São Sebas�ão

ITEM DESCRIÇÃO
Unidade

de
medida

QTD VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

4

Fornecimento e
instalação de

trocadores de calor
e reposição de

peças e conexões
no Centro Olímpico

e Paralímpico de
São Sebas�ão

Unidade 7  R$ 53.144,51  R$ 372.011,57

VALOR TOTAL DO ITEM 04  R$ 372.011,57

Centro Olímpico e Paralímpico de Santa Maria, Riacho Fundo e Recanto das Emas

ITEM DESCRIÇÃO
Unidade

de
medida

QTD VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

5 Fornecimento e
instalação de

trocadores de calor
e reposição de

peças e conexões
no Centro Olímpico

e Paralímpico de
Santa Maria

Unidade 1  R$ 
53.144,51

 R$ 53.144,51
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6

Fornecimento e
instalação de

trocadores de calor
e reposição de

peças e conexões
no Centro Olímpico

e Paralímpico do
Riacho Fundo 

Unidade 2  R$ 53.144,51  R$ 106.289,02

7

Fornecimento e
instalação de

trocadores de calor
e reposição de

peças e conexões
no Centro Olímpico

e Paralímpico do
Recanto das Emas

Unidade 1  R$ 
53.144,51  R$ 53.144,51

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 212.578,04

VALOR TOTAL ESTIMADO DE TODOS OS COP'S  R$      1.594.335,30

 

14.2. Destarte, o valor total es�mado para a pretensa contratação é de R$ 1.594.335,30 (um milhão, quinhentos e noventa e quatro
mil trezentos e trinta e cinco reais e trinta centavos)  na seguinte classificação de despesa:

 

Natureza/Elemento de Despesa Valor

Programa de Trabalho: 27.812.6206.3048.0002 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS -
DISTRITO FEDERAL;

 

Natureza de Despesa: 33.90.39

 

Fonte: 125 e 325 – TRANSFERÊNCIA PARA DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL;

R$ 1.594.335,30 (um milhão,
quinhentos e noventa e quatro mil

trezentos e trinta e cinco reais e trinta
centavos) 

 

15. DO PAGAMENTO

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

15.2. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada
monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efe�vo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do IPCA,
nos termos do art. 3º do Decreto nº 37.121/2016.

 

16. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

16.1. Para a prestação dos serviços será formalizado um Contrato estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, garan�as,
obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com este Termo de Referência.

16.2. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a par�r da data de sua assinatura, podendo ser rescindido
antecipadamente em razão do fornecimento e instalação dos equipamentos por parte deste Órgão. 

17. DA SUSTENTABILIDADE

17.1. A CONTRATADA deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no Art. 2º da Lei Distrital nº
4.770/2012, em conformidade com o Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o Art. 3º, da Lei nº 8.666/1993, no qual estabelece a
implementação de critérios, prá�cas e ações de logís�ca sustentável no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal direta, autárquica
e fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em
relação aos seus similares.

18. FORO

18.1. O Foro para dirimir eventuais conflitos acerca do presente objeto da contratação será o de Brasília/DF.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade
quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
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19.2. Após a celebração do contrato, não será considerada ou atendida reclamação ou solicitação de alteração dos preços constantes
da proposta da CONTRATADA.

19.3. Caso ocorra pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, provocado pelo fornecedor, devidamente fundamentado, este será
obrigado a atender as Autorizações e empenhos expedidos, sob pena de inadimplemento contratual.

19.4. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção coordenada pela
Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital n.º 34.031/2012).

 

Elaborado por:

O presente estudo foi elaborado pela Comissão de Planejamento através da Portaria Nº 166 de 31 de maio de 2022.

 

EVANILDO DA SILVA MACEDO SANTOS 

Matrícula: 277.506-9

 

JOSÉ FLÁVIO DE SENNA NETO 

Matrícula: 277.617-0

 

ANA CAROLINA BARBOSA TOLEDO 

Matrícula: 279.740-2

 

Considerando os termos do Inciso II, do Art. 14, do Decreto Federal nº 10.024/2019, APROVO o presente Termo de Referência e
ra�fico a veracidade de todas as informações exaradas, bem como afirmo a ausência de direcionamento do objeto em tela.

 

ZIEL FERREIRA DOS SANTOS

Subsecretário dos Centros Olímpicos e Paralímpicos 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA BARBOSA TOLEDO - Matr.0279103-
X, Assessor(a) Especial., em 15/08/2022, às 17:05, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EVANILDO DA SILVA MACEDO SANTOS -
Matr.0277506-9, Executor(a) Local de Contrato, em 15/08/2022, às 17:08, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ FLÁVIO DE SENA NETO - Matr.0277617-0,
Diretor(a) do Centro Olímpico e Paralímpico da Estrutural, em 15/08/2022, às 17:16, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ZIEL FERREIRA DOS SANTOS - Matr.0277571-9,
Subsecretário(a) dos Centros Olímpicos e Paralímpicos, em 16/08/2022, às 10:35, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 93377965 código CRC= 0B426889.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
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